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Městský obvod započal koncem loňského 
roku s rekonstrukcí parku na Dalimilově ulici. 
Záměrem úpravy původně málo využívaného 
parku je vytvoření klidového prostoru, který 
bude inspirovat k relaxaci a k aktivnímu odpo-
činku, ale rovněž vytvoření ploch pro aktivní 
odpočinek dospělých i dětí.

Proto byl koncem roku 2012 v parku vybudo-
ván prostor – venkovní fitness, který umožňuje 
nejen obyvatelům Radvanic a Bartovic aktivní 
odpočinek. V současné době mohou lidé využí-
vat 8 cvičebních strojů, z nichž každý je zamě-
řen na posilování konkrétních partií těla.

V současné době probíhá dokončení další 
části parku, která je určena nejmenším návštěv-
níkům. Vybudování dětskéhoho hřiště provedla 
společnost SPORT CLUB, s.r.o., z Frenštátu 
pod Radhoštěm. Nové herní prvky byly umís-
těny v prostoru odstraněných starých a dětem 
nebezpečných prvků. Naši nejmenší se mohou 
těšit na 7 herních prvků, tj. 2 houpadla na pru-

žinách, dvojhoupačku, kolotoč, šplhací sestavu, 
hrací sestavu a průlezku ve tvaru mašinky. 

Pro zvýšení bezpečnosti dětí byly pod her-
ními prvky s výškou více než 1,5 m vybudovány 
bezpečné dopadové plochy. „Věříme, že se park 
stane místem oddechu, kde je možno příjemně 
strávit volný čas,“ řekla starostka městského 
obvodu Radvanice a Bartovice Mgr. Šárka 
Tekielová.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

dalimilův park bude opět sloužit 
svému účelu Budeme volit do 

PS Parlamentu Čr
Občané České republiky půjdou 25 

a 26. října 2013 k volebním urnám a budou 
volit 200 členů Poslanecké sněmovny ČR. 

Kandidátní listinu pro předčasné parla-
mentní volby podalo krajskému úřadu deva-
tenáct politických stran a hnutí – ČSSD, 
Dělnická strana sociální spravedlnosti, 
KSČM, TOP 09, Suverenita – Strana zdra-
vého rozumu, KDU-ČSL, ODS, Strana svo-
bodných občanů, Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury, ANO 2011, Hlavu vzhůru – 
volební blok, LEV 21 – Národní socialisté, 
Strana práv občanů Zemanovci, Česká pirát-
ská strana, Strana soukromníků České repub-
liky, Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech a Moravy), Strana zelených, politické 
hnutí Změna, Aktiv nezávislých občanů. 
O přízeň voličů tak budou usilovat o dvě poli-
tická seskupení více než v roce 2010.  (RED)

Více si přečtete na straně 2.

foto: BcA. Roman Pecháček
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Rozhodnutím prezidenta republiky č. 266 
ze dne 28. srpna 2013 byly vyhlášeny volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Jejich konání bylo stanoveno na pátek 
a sobotu 25. a 26. října 2013.

V pátek 25. října 2013 proběhnou volby od 
14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 26. října 
2013 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Pro konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky pak stanovila sta-
rostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
počet členů okrskových volebních komisí (§ 14c 
písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Pralamentu České republiky a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon“), tak, že 
tento počet je 5 v každém z volebních okrsků č. 
291, 292, 293, 294, 295 a 296, které se nachá-
zejí na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Místa konání voleb v jednotlivých okrscích 
jsou následující:

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

Volební okrsek č. 292 – volební místnost 
v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava-
-Radvanice pro voliče s trvalým pobytem na 
ulicích: Budovcova, Čapkova č. 14, 18, 20, 
22, 24, 34, 36 a 38, Dalimilova, Havláskova, 
Holešova, Hviezdoslavova, Karvinská č. 187, 
190, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 214, 216, 220, 222, 224, 226, 
230, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 246, 248, 250, 
252, 254, 260, 262, 264 a 264a, Menšíkova, 
Mikšova, Pražanova, Rokycanova č. 6, 6a, 8, 10, 
12, 13, 14, 16, 21, Stromského, Ščerbovského, 
Šporovnická, Těšínská č. 271, 273, 279, 281, 
297, 300, 304, 304a, 305, 306, 308, 312, 314 
a 316, Třanovského č. 3, 6, 7, 8 a 9, Třeneckého, 
U Výhybky, Vrchlického č. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 56, 58 a 60;

Volební okrsek č. 293 – volební místnost 
v budově spol. UNIMETRA (budova bývalé školy  
na Lipině),  Těšínská 773/396, Ost rava-
-Radvanice pro voliče s trvalým pobytem 
na ulicích: Artézská, Bendova, Bučinská, 
Do Údolí, Durčákova, Haškova, Horácká, 
Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, Krištofova, 
Lipinská, Ludvíkova, Maryčky Magdonové, 
Na Hrázkách, Na Ostří, Na Stezce, Na Štěpnici, 
Nad Hutěmi, Nad Kaplí, Nad Obcí, Návrší, Pod 
Kaplí, Podlesní, Podvrší, Přední, Radvanova, 
Rohova, Stařešinská, Táborská, Těšínská č. 317, 
318, 320, 321, 325, 327, 329, 335, 340, 342, 350, 
352, 354, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 379, 383, 
385, 385a, 387, 402, 402a, 404, 408, 410 a 418, 
Újezdní, Vardasova, Zadní;

Volební okrsek č. 294 – volební místnost 
v MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava-
-Bar tovice pro voliče s t rvalým pobytem 
na ulicích: Bémova, Dvorová, K Pískovně, 

K Rybn í k ů m,  Ke St ud á nce ,  K la k lova , 
Lejskova, Majovského, Mezní, Myslivecká, Na 
Okraji, Na Výsluní, Potoční, Radova, Sestupná, 
Stranou, Těšínská č. 427, 431, 433, 437, 439, 
440, 441, 441a, 445, 446, 448, 449, 451, 453, 
455, 458, 459, 459a, 462, 464, 466, 468, 469, 
470, 472, 474, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 
485, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500a, 
501, 502, 504, 507, 508, 512, 514, 514a, 516 
a 518, U Potoka, U Pramenů, U Samoobsluhy, 
Večerkova, Za Ještěrkou;

Volební okrsek č. 295 – volební místnost 
v ZŠ Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava-
-Bartovice pro voliče s trvalým pobytem na 
ulicích: Bartovická, Březová, Na Pasekách, 
Nad Lučinou, Nové nádraží, Paškova, Pod 
Bažant n icí ,  Pod Břez in kou ,  Pod Trat í , 
Sousedská, Šenovská, U Důlňáku, U Lesíka, 
U Statku, Za Školkou, Zahrádkářů;

Volební okrsek č. 296 – volební míst-
nost v ZŠ Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, 
Ostrava -Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Báňská, Batorova, Čechovova, 
Dvořáčkova, Frankevičova , Hranečník , 
Hutní, Hvězdná, Chodounského, Krušinova, 
Kubečkova, Lihovarská, Linkova, Lučinská,  
Na Kopci, Na Odbočce, Na Sedmém, Paculova, 
Pastrňákova, Pátova, Pikartská, Pošepného, 
Pulkavova, Těšínská č. 213, 213a, 213b, 
215, 217, 221, 221a, 223, 227, 228, 231, 233, 
235, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 247, 251, 
257, 259 a 261, Trnkovecká, Turgeněvova, 
U Lípy, U Rybníka, Úvozní, Výzkumná,  
Za Hostincem.

Dle ust. § 19 odst. 3 zákona je volič povinen 
prokázat svou totožnost a státní občanství České 
republiky.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

zahájení prací na úpravách pozemků 
u kostela v Ostravě radvanicích

Dne 16. září byla zahájena realizace parkových 
úprav pozemků u kostela na ulici Těšínská. Pozemky 
byly dlouhá léta neudržované a působily na okolí nees-
teticky. Cílem projektu je parková úprava navazující 
na letitý parčík s lipovou alejí v čele již historické 
sakrální stavby kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie (r. 1907). Celkem je řešeno 1571 m2. 
V současné době probíhá kácení náletových dře-
vin. Dále bude prováděno odstranění pařízků, 
odstranění starého travního drnu, celkové 
vyčištění plochy, kultivace pozemku (rozru-
šení povrchu, bránování, smykování, uvá-
lení), jemná modelace terénu a následně 
vysazení nové zeleně, která přispěje ke 
zlepšení silně znečištěného ovzduší 
v městském obvodu. Součástí úprav 
předmětných pozemků je i vybu-
dování dlážděného chodníčku  
a umístění mobiliáře (lavičky, 
odpadkové koše). Předpoklad 
ukončení realizace projektu 
je listopad 2013.

Pavla Kolářová, 
odbor SŘDaŽP

zahrádkáři 
vystavovali 
na Černé louce

Patnáct vystavovatelů z Radvanic, jeden 
z Bartovic a dvě školy se prezentovaly na tra-
diční, letos jubilejní10. výstavě Život na zahradě, 
určené všem příznivcům zahrádkaření, která se 
na konci září konala na výstavišti Černá louka 
v Ostravě.

Zahrádkáři z našeho městského obvodu 
vystavili nejrůznější odrůdy jablek, hrušky, 
dýně , květiny, suché vazby. Podle Viléma 
Hofbruckera, předsedy radvanických zahrád-
kářů a člena územní rady Ostrava, si zahrádkáři 
pochvalují instalaci ovoce, zeleniny a květin, 
které pro ně připravili žáci a učitelé Střední 
školy prof. Zdeňka Matějčka z Poruby.

„Nemohu nezmínit vynikající spolupráci se 
Základní školou Vrchlického, jejichž žáky vysí-
láme do zahradnických soutěží a nikdy odtamtud 
neodejdou bez ocenění,“ řekl pan Hofbrucker. 
Dodal, že letos je málo ořechů, trochu horší je to 
s hruškami, zato jablek se letos urodilo dost. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Fotografie najdete na poslední straně.



Dne 4. zář í 2013 ukončila svou funkci 
předsedkyně Klubu důchodců v Radvanicích 
paní Arnoštka Marcisová. Za městský obvod 
ji za celoživotní obětavou práci přišli podě-
kovat starostka Mgr. Šárka Tekielová a radní 
Bc. Aleš Boháč a předali ji skleněnou plaketu, 
kytičku a malý dárek .Této činnosti zasvětila 
bývalá zdravotní sestra 27 let svého života 
a odvedla obrovský a záslužný kus práce pro své 
vrstevníky  -seniory. Kromě toho paní Marcisová 
stojí od 80. let v čele ČČK. Dlouholetá obyva-
telka Radvanic do této organizace vstoupila 
1. 3. 1951 a letos v květnu její obětavou a neú-
navnou činnost ocenilo vedení ČČK a udělilo jí 
v prostorách Senátu Pamětní list. Pro práci pro 
ČČK nadchla i svou rodinu, u ČČK byl její man-
žel, dcera je ředitelkou Oblastního spolku ČČK 
Ostrava a vnuci a vnučky jdou stejnou cestou.

Společně s Klubem chodců Radvanice orga-
nizuje zájezdy a některé společné akce. „Už 15 
let jezdíme na Javorník na Slovensku a už se na to 

všichni moc těšíme. Cítíme se tam jako doma,“ 
řekla paní Marcisová RaB srpnovým novinám. 
Za tuto práci jí vedení městského obvodu vyjád-
řilo upřímný dík a hluboký obdiv. 

Ve funkci předsedkyně ji vystřídá paní 
Ludmila Galušková, místopředsedkyní klubu 
důchodců se stala paní Věra Bartuselská. 
Přejeme novému výboru i všem členům Klubu 
důchodců v Radvanicích hodně zdraví a dob-
rých nápadů do dalších let činnosti. 

 Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ 
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Vzpomínka 
ke dni horníků

Dne 9. 9. se každoročně slaví Den horníků. 
To, proč se svátek slaví právě toho dne, sice není 
úplně zřejmé, když tradiční patroni horníků 
Svatá Barbora a Svatý Prokop slaví své svátky 
jindy, obecně se však přijímá, že se toto datum 
váže k výročí vydání jihlavského horního 
práva. Nic to však nemění na tom, že si městský 
obvod každoročně připomíná útrapy tehdejších 
členů Pomocně-technických praporů, kteří byli 
v 50. letech komunistickým režimem vyhod-
noceni jako politicky nespolehliví či nepoho-
dlní, a proto byli v rámci převýchovy zařazeni 
právě do pomocně-technických praporů. Jeden 
takovýto prapor – Vojenský tábor nucených 
prací Hradisko existoval v letech 1951–54 
také v našem městském obvodě a příslušníci 
3. a 4. roty tohoto praporu PTP pracovali na Dole 
Ludvík, jámě Bučina. Každoročně si tak spolu 
se členy tehdejších PTP a za přítomnosti žáků 
základních škol připomínáme jejich nucené 
nasazení a působení nejen v našem městském 
obvodě.

Text a foto: Jan Maceček, odbor OaVV

jan Přeučil s evou Hruškovou 
zazáří ve společenském domě

Herec Jan Přeučil se svou manželkou 
Evou Hruškovou přijedou po roce opět do 
Společenského domu v Ostravě -Bartovicích, 
aby zde v úterý 8. října 2013 předvedli hned 

dva kulturní zážitky. 
R á n o  s e  p ř e d s t a v í 
d ě t e m  s  p o h á d k o u 
„Čert a Káča“, ve které 
si spolu s herci zahrají 
děti v rámci projektu 
Tvoříme divadlo, pod-
pořeném dotací statu-

tárního města Ostravy. Večer v 19 hodin pak 
přijdou dospělí diváci na divadelní kompono-
vané představení s názvem „Pět klobouků Jana 
Přeučila“, plné humoru, scének, vyprávění 
a s utajeným hostem. Na večerní program, který 
je částečně financován z grantu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, mohou ještě 
diváci zakoupit zlevněné vstupné v předprodeji 
společenského domu jen za 80 korun. Přejeme 
všem příjemný kulturní zážitek.

Ing. Kateřina Tomanová

Poděkování paní marcisové

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 10. 2013

Jako každoročně, tak i letos podpořil městský 
obvod ozdravný pobyt bartovických seniorů, 
tentokrát v kouzelném prostředí Horní Bečvy 
v Beskydech. Od neděle 8. září do pátku 13. cel-
kem 27 členů Klubu důchodců Bartovice trávilo 
svůj čas v hotelu DUO a jeho nebližším okolí. 

Každý dle své chuti a svých možností. Někteří 
vycházkami po nejbližším okolí, jiní sbíráním 
hub, další zase výlety a jiní relaxací v bazénu, 
sauně nebo jen lenošením na lavičce či v hotelu. 
Snídaně, oběd i večeře všem chutnaly a nebylo 
to jen pobytem na čerstvém vzduchu. I počasí, 
až na jeden den, rekreantům přálo. Společně 

oslavili svátek Marie, které byly hned čtyři. Ve 
čtvrtek seniory navštívili paní starostka Mgr. 
Šárka Tekielová a místostarosta Ing. Štěpán 
Košťál, kteří po výborném obědě setrvali na 
neformálním setkání v příjemném prostředí. 
V pátek se všichni v pořádku navrátili do svých 
domovů a těší se již na příští rok, na pobyt v hor-
ském hotelu SŮKENICKÁ, opět v Beskydech. 
Poděkování patří především panu Lumírovi 
Adamusovi za bezchybnou organizaci.

Ing. Štěpán Košťál,
Foto: Jiří Huták

Senioři v Horní Bečvě
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Představujeme 
sedmý stroj 
v dalimilově parku

Letos v únoru jsme čtenářům představili 
záměry, jaké má vedení městského obvodu 
s Dalimilovým parkem. Dříve málo využívaný 
park by se měl změnit v místo relaxace i aktiv-
ního odpočinku. Proto je zde umístěno 8 cvi-
čebních strojů, na kterých si můžete vylepšit 
fyzičku. Dnes představujeme sedmý stroj 
s názvem shoulder wheel.

S h o u l d e r 
wheel – slouží ke zlep-
šení pohyblivosti a posílení  
v  o b l a s t i  r a m e n n í h o 
kloubu – pletenec ramenní, 
mezilopatkových svalů 
a příslušné partie trupu. 
Způsob cvičení: postavte 
se zpř íma k t renažéru, 
uchopte rukojeť a prová-

dějte kruhy střídavě na obě strany.

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se 
ve středu 30. října 2013 od 16.00 hodin na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. 

Říjnové téma setkání s občany nese název Vaše 
děti – naše budoucnost. Hovořit se bude o sebepo-
škozování dětí. Jaké jsou znaky sebepoškozování, 
jeho příčiny, které skupiny jsou k tomuto jednání 
náchylnější a představíme centra, zabývající se 
pomocí jak rodinným příslušníkům, tak samot-
ným obětem sebepoškození. Pozn.: podaří-li se 
nám smluvit i účast psychologa (dosud nepotvr-
zena účast), chtěli bychom, aby o této problematice 
pohovořil i erudovaný odborník.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeo-
brana a i tentokrát bude připraven dětský koutek 
pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést 
sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), 
popř. volnější obuv na přezutí a hygienické 
potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). 
Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebe-
obrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím 
elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
Těšíme se na všechny zájemce z řad veřej-

nosti. Městská policie Ostrava

Přirážka za jízdu bez platného jízdního 
dokladu ve spojích Dopravního podniku 
Ostrava a.s. stoupla od 1. června 2013 z dosa-
vadních 1 000 Kč na 1 500 Kč. Umožňují to 
novely zákonů č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, a č. 266/1994 Sb., o drahách, které 
výši této přirážky upravují. Snížená výše při-
rážky 700 Kč při úhradách přímo ve vozidle 
anebo do 7 dnů zůstává nezměněna.

V platnosti zůstává také výše snížené při-
rážky 30 Kč při dodatečném doložení platné 
dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky a při-
rážky 100 Kč za nepředložení platného jízdního 

dokladu za zavazadlo, případně psa. Dopravní 
podnik Ostrava ročně eviduje okolo 90 tisíc 
případů, kdy cestující při přepravní kontrole 
nepředloží platný jízdní doklad. Z dlouhodobých 
statistik vyplývá, že v podmínkách ostravské 
městské hromadné dopravy cestuje průměrně 
6 procent cestujících bez jízdenky, což se nega-
tivně projevuje v hospodaření dopravního pod-
niku, a to v úrovni ztráty řádově v desítkách 
milionů korun ročně. Dosavadní maximální 
výše přirážky 1 000 Kč byla uplatňována již od 
konce 90. let minulého století.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projekt „řetízek bezpečí“
Městská policie Ostrava již od roku 2005 

realizuje projekt „Řetízek bezpečí“. V rámci 
tohoto projektu městská policie instaluje bez-
pečností řetízky a dveřní kukátka v bytech osa-
měle žijících seniorů, aby byla zvýšena jejich 
bezpečnost. Žádost o toto zařízení si občané 
mohou podat na Odboru sociálních věcí a škol-
ství městského obvodu v místě bydliště u soci-
ální pracovnice Bc. Petry Fedorucové, DiS. 

Bc. Petra Fedorucová, DiS., odbor SVaŠ

Městská policie Ostrava spustila od září 
nabídku nalezených a odchycených psů na 
Facebooku. Adresa je: https://www.facebook.
com/utulekostrava.

Naší snahou je zvýšit šanci na umístění útul-
kových psů do nových rodin. Přestože se sna-
žíme, aby pobyt psů v útulku byl co nejméně 
stresující, jen málokomu by se líbilo být zavřený 
v kotci s další stovkou jiných jedinců. To, co tito 
psi potřebují, je především láska a péče jednoho 
člověka či rodiny, která bude věnována pouze 
jemu. Naši zaměstnanci se musí starat o všechny 

psy a osobní dlouhodobý přístup ke každému 
jedinci není zcela možný. Čím více psů se nám 
proto podaří umístit do náhradní péče, která 
bude naplňovat jejich potřeby, tím víc budeme 
spokojeni.

Zájemci o psa si tak mohou dnes vybrat i přes 
Facebook. 

Rádi přijmeme i připomínky k této nabídce, 
která se na jejich základě může upravovat tak, 
aby co nejvíce vyhovovala uživatelům a poskytla 
jim o vybraném pejskovi maximum informací.

Městská policie Ostrava

za jízdu bez jízdenky 
zaplatíte 1 500 korun

Nabídka psů i na Facebooku

městská policie zve v říjnu na 
bezplatný kurz pro veřejnost

Druhá sobota v měsíci září bývá již tradičně 
vyhrazena pro Radvanické slavnosti. Akce se 
koná za podpory místních spolků a sborů dob-
rovolných hasičů a je pojata tak, aby se právě 
místní mohli prezentovat. I proto je škoda, že 
tohoto některé zdejší spolky nevyužívají. Kdo 
však bývá pravidelně vidět, jsou žáci místních 
škol a školek, kteří mají tradičně vyhrazené 
místo vždy po zahájení na začátku programu. 
Jako první letos vystoupili se dvěma tanečky 
děti z MŠ Radvanice, po nich následovala školní 

družina ZŠ Vrchlického se svou verzí pohádky 
Mrazík a na závěr se prezentovaly i děti 3. třídy 
ZŠ Trnkovecká. Hlavním hostem byl letos zpě-
vák Petr Rezek, neméně zajímavé však bylo 
i vystoupení hlučínské kapely Beatles Collection 
Band a trochu vzrušení a ohně si v chladném 
a deštivém dni připravil fakír v rámci své show. 
Večer pak k poslechu a tanci hrála skupina HEC 
a před desátou hodinou nemohl chybět ani ohňo-
stroj. Jan Maceček, odbor OaVV

Fotografie najdete na poslední straně.

radvanické slavnosti

Linka 29 už 
zajíždí k LdN

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová napsala 
v dubnu letošního roku řediteli Dopravního 
podniku Ostrava dopis, v němž ho požádala 
o přehodnocení a úpravu provozu autobusových 
linek 29 a 30, jejichž provoz byl výrazně omezen. 
Omezení se silně dotklo obyvatel oblasti zvané 
Kamčatka, v níž žije kolem 400 obyvatel, nemoc-
ných klientů LDN a jejich příbuzných a kolo-
nie finských domků v okolí. Starostka v něm 
navrhla, aby Dopravní podnik zvýšil počet spojů 
na zastávku „Ludvíkova“ a požádala ho, aby auto-
busy nekončily svou jízdu na zastávce „U Káňů“, 
ale došlo k prodloužení trasy k zastávce „LDN“. 

Dopravní podnik její žádosti částečně vyho-
věl, a tak od září 2013 došlo k úpravě trasy autobu-
sové linky 29, kdy vybrané spoje končí a začínají na 
zastávce „LDN“. „Jsem ráda, že nám DPO vyšlo 
vstříc, protože to ulehčí situaci mnoha lidem a dou-
fám, že i obyvatelé Kamčatky se dočkají svého spoje 
po ukončení výstavby kruhového objezdu ve Slezské 
Ostravě, tak jak máme DPO přislíbeno“ řekla sta-
rostka městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová.

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP 



Zima se kvapem blíží, a tak jsme se v našem 
seriálu, kde čtenáře RaB novin seznamujeme 
s podnikateli, kteří působí v našem městském 
obvodu, podívali do PNEUSERVISU Petr 
Dužík. Najdete ho v Radvanicích téměř naproti 
ř ímskokatolickému kostelu u autobusové 
zastávky U Švasty.

Majitel pneuservisu Petr Dužík v Radvanicích 
podniká od roku 2007. „Pocházím ze Slezské 
Ostravy. Hledal jsem volné místo pro své pod-
nikání a našel jsem je v Radvanicích. Pronajaté 
prostory jsem zkolaudoval a v lednu 2007 jsem 
otevřel,“ vzpomíná mladý muž, který začínal 
v roce 2002 jako zaměstnanec v pneuservisu. 
„Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké by to bylo, kdy-
bych to dělal podle svého,“ dodává.

A jaké byly začátky? „Zpočátku jsem dělal 
sám, tak to bylo těžké. Musel jsem zajišťovat 

i zboží, takže když jsem pro ně jel, musel jsem 
zavřít. Zakázek jsem zprvu moc neměl, musel 
jsem si najít zákazníky a čekat, jestli budou spo-
kojeni a budou se vracet,“ dodává.

Časem přibral dalšího člověka a dnes zaměst-
nává dva lidi. Přiznává, že se jich tu vystřídalo 
více. „Bylo těžké najít kvalitního zaměstnance, 
který bude kvalifikovaný, ochotný a v zaměst-
nání vydrží. Trvalo to dva roky, než jsem našel 
schopného člověka,“ vysvětluje majitel firmy, 
která obouvá i dodává pneumatiky pro osobní 
automobily všech značek.

Firmě se postupně dařilo, zakázek přibý-
valo, a tak se firma pana Dužíka zaměřila i na 
velkoobchod s pneumatikami. Dnes je dodává 

do dalších pneuservisů a velkoobchodů v okolí. 
„Zaměř ujeme se na pneumat iky značky 
Continental, Michelin, ale dodáváme zboží 
i dalších značek, jako jsou Barum, Matador, 
Semperit, Kleber, Kormoran a další. Tím, že 
jsme napojeni přímo na výrobce, můžeme 
našim zákazníkům zaručit nízké ceny,“ říká 
Petr Dužík.

A o klienty nemá nouzi. Během naší návštěvy 
se v pneuservisu netrhly dveře. Bylo vidět, že se 

zima blíží. „Někteří řidiči ale nechávají vše na 
poslední chvíli, tím pádem pneumatiky v někte-
rých rozměrech už nejsou u výrobce a my je 
musíme brát z velkoskladu, což se zákazníkům 
zbytečně prodraží,“ upozorňuje Dužík. Přitom 
přezutí pneumatik trvá jen dvacet minut a v ser-
visu je otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 

hodin. Pracuje se tu ale také v sobotu, a to do 
12 hodin. Přijet přezout své auto tu můžete bez 
objednávky.

Nyní se uvažuje o rozšíření firemních pro-
storů. „Máme v plánu v budoucnu postavit svůj 
vlastní pneuservis, kde bychom mohli zákazní-
kům nabídnout více služeb a také příjemnější 
prostředí, včetně možnosti lepšího vjezdu do 
servisu a parkování. Původně jsme usilovali 
o koupi pozemků u kostela, ale obec je vykou-
pila, aby tam udělala park. Nakonec jsme kou-
pili pozemek naproti němu a na něm chceme do 
dvou let vybudovat nové sídlo firmy,“ nastiňuje 
plány Petr Dužík.

A čím se ve svém podnikání řídí? „Napřed 
pomáhej, potom prodávej.“

PaedDr. Zuzana Sedláčková
PNEUSERVIS Petr Dužík
Těšínská 201/221
716 00 Ostrava-Radvanice
Mobil: +420 777 040 157
Email: petr.duzik@seznam.cz
Otevírací doba: 
po–pá 8–17 hodin
so 8–12 hodin
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 64. schůzi 
konané dne 28. srpna 2013:

vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy • 
o výpůjčce (hasičská technika) s půjčitelem 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje,
rozhodla o pořadí nabídek a uzavření • 
smlouvy pro realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu pod názvem „Celoplošná 
oprava ulice Turgeněvova včetně odvodnění 
v k.ú. Radvanice“ se zhotovitelem KARETA 
s.r.o. Bruntál,
rozhodla o pořadí nabídek a uzavření smlouvy • 
o dílo pro zakázku zadanou ve zjednoduše-
ném řízení na zhotovitele stavby „Stavební 
úpravy bytového domu, ul. Čapkova 54, 56, 
58 v Ostravě-Radvanicích“ se SLONKA 
s.r.o. Ostrava,
rozhodla o pořadí nabídek a uzavření • 
smlouvy o dílo pro zakázku malého roz-
sahu „Souvislá údržba na ulici U Důlňáku 
v Ostravě -Bartovicích“ se SILNICE.CZ 
s.r.o. Krnov,
schválila výjimku ze stanoveného počtu • 
dětí na Základní škole Ostrava -Radvanice, 
Trnkovecká 55, příspěvková organizace.

Rada městského obvodu hlasováním formou 
„per rollam“ ze dne 9. září 2013:

vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy • 
o výpůjčce (automobil CAS 23) s půjčitelem 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
16. zasedání konaném dne 5. září 2013:

vzalo na vědomí Protokol o kontrole výkonu • 
samostatné působnosti provedené u měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice a Příkaz 
č. 1/2013 k odstranění nedostatků uvedených 
v Protokole o kontrole výkonu samostatné 
působnosti provedené u městského obvodu 
Radvanice a Bartovice,
vzalo na vědomí zápis o provedené kontrole • 
usnesení zastupitelstva městského obvodu 
č. 98/9/12, provedené kontrolním výborem 
zastupitelstva městského obvodu,
rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek • 
Aleši Bergerovi na výdaje spojené s řešením 
likvidace odpadních vod z jeho rodinného 
domu,
vyslovilo souhlas s uzavřením darovací • 
smlouvy na poskytnutí finančního daru ve 
výši 30 000 Kč Základní umělecké škole 
Edvarda Runda v Ostravě – Slezské Ostravě,
rozhodlo nesouhlasit se záměrem prodeje • 
části pozemků parc. č. 72 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 79/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. 
Bartovice, Ervínu Moricovi.
Mgr. Luboš Niessner, pověřen zastupováním 

tajemnice úřadu městského obvodu

z jednání místní samosprávy

PNeUSerVIS Petr dužík našel sídlo v radvanicích

V říjnových RaB novinách jsme vás v minu-
lých letech pravidelně zvali na tradiční koncerty 
vážné hudby v podání studentů Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia v Ostravě. Letos si však 
na začátek série koncertů budeme muset ještě 
chvíli počkat. Jistě jste zaregistrovali, že naše 
radnice prochází rekonstrukcí, která se týká 
i vnitřních prostor, a právě z těchto důvodů 
začne letošní série koncertů o něco později, 
pevně věříme, že již v listopadu. Budeme se 
tedy na vás spolu se studenty JKGO těšit v opra-
vené a pěknější radnici a o termínu koncertu vás 
budeme informovat.

Jan Maceček, odbor OaVV

Koncerty vážné 
hudby na radnici



Celý měsíc
během 

půjčování
v odpol.

hodinách

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Země dlouhého dílého oblaku – 
výstava fotografií z Nového 
Zélandu, Kde? Proč? Jak? – 
odpovědi na všetečné i závažné 
otázky dětí, knižní inspirace pro 
rodiče, Šifrohrátky na pohádky –  
zábavný test pro děti, Neztrať nit! 
– výtvarná dílna pro děti
KLUB SLUNÍČEK – Jak 
Hopsálek poznával zvířátka – 
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice – 
beseda s výtvarnou dílnou

7.10. 18.00 ČZS ZO – shodnocení výstavy 
„Život na zahradě“

8.10. 16.00 SPCCH ZO – výborová schůze

8.10. 14.00 Komise školství, mládeže a sportu 
– kanc. č. 2 – přízemí úřadu

9.10. 15.00 67. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

9.10. 15.00 Komise sociální
11.10. 17.00 ČSV o.s. ZO – výborová schůze

14.10. Od 
14.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Temnou chodbou… – mraživé 
příběhy na pošmourné večery 
– čtení a povídání s dětmi ze ZŠ 
Bartovice

15.10. 15.00 KD při DPS Bartovice – Den 
seniorů

16.10. 15.00 Komise bezpečnosti a dopravy

17.10. 16.00 KD Bartovice – Jubilanti 
2. pololetí

17.10.–20.10 SPCCH ZO – víkendový pobyt-
Morávka

23.10. 14.00 KD Radvanice – Hallouvenské 
odpoledne seniorů

23.10.
13.30

až 
14.30

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Čtení pro potěšení – příjemné 
strávené chvíle nad knihou v LD – 
Radvanice

23.10. 15.00 68. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

24.10. 14.00-
15.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Pohádky beze slov – akce nejen 
pro družinu ZŠ Vrchlického, 
výtvarná dílna na téma 
„pohádky“ + společné čtení

24.10. 16,00 Komise životního prostřední

29.10. 15.00 KD při DPS Bartovice – Jubilanti 
2. pololetí
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v měsíci říjnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v říjnu 2013
Blahopřejeme!

Robert Bořuta, Jiří Novák, Hana Neuwirthová, Dagmar Navrátilová, Renata 
Štucková, Aleš Berger, Jaroslav Kršík, Igor Mlynár, Lenka Šveřepová, Libor 

Štroch, Jan Prášek, Tomáš Rais, Emília Bulavčiaková, Marie Richtárová, 
Rudolf Poledník, Konrád Dluhoš, Ludmila Filipová, Alena Olivíková, Marie 

Rivcová, Vlastimil Hrubý, Stanislav Bierski, Pavel Blaha, Miroslav Dušek, Petr 
Sniegoň, Věra Šlosarčiková, Hedvika Kuljovská, Vlasta Havlásková, Marie 

Sajdlová, Jaromíra Čajková, Hedvika Fikáčková, Libuše Paseková.
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 
zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 

nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze 
zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

V měsíci srpnu oslavila své krásné životní jubi-
leum osmdesátpět let ve zdravotní i osobní pohodě 
paní Arnoštka Marcisová. Jubilantce, dlouholeté 
obyvatelce našeho městského obvodu, osobně 
pogratulovala starostka Mgr. Šárka Tekielová 
a matrikářka Bc. Šárka Krkošková. V září osla-
vili také krásná jubilea Vanda Machalová (85 let) 
a Václav Fránek (90 let), oběma jim pogratuloval 
místostostarosta Ing. Štěpán Košťál. Do dalších 
let oslavencům přejeme pevné zdraví, životní elán, 
stálé zdraví a dobrou náladu. 

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková

Oslavy krásných jubilejí

Městský obvod Slezská Ostrava si Vám 
dovoluje nabídnout v rámci poskytování pečo-
vatelské služby níže uvedené úkony: 
• úklid a údržbu domácnosti,
• nákupy a pochůzky,
• doprovod, 
• pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání, 

péče o vlasy,…) apod. 
V souvislosti se zvyšováním kvality došlo 

ke změně dodavatele stravy. Nový dodavatel 
Vám nabízí možnost vybrat si ze čtyř druhů 
hlavních jídel. Pro potřeby dietního stravo-
vání je zajištěna rovněž eventualita výběru 

dietního pokrmu. Cena obědu je stanovena 
na částku 60 Kč a cena dovozu pak na 12 Kč. 

V případě Vašeho zájmu se můžete prosím 
obrátit na níže uvedené pracovníky oddělení 
sociálních služeb městského obvodu Slezská 
Ostrava. 
Sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Krenželoková, Tel.: 596 613 711
Bc. Alžběta Hyklová, Tel.: 596 613 711 

Věříme, že rozšířením poskytování úkonů 
pečovatelské služby přispějeme k Vaší celkové 
spokojenosti.  Mgr. Darina Kolková

vedoucí oddělení sociálních služeb

PeČOVaTeLSKá SLUŽBa

Arnoštka Marcisová Q

Vanda Machalová Q Václav Fránek Q

Pronájem Společenského domu
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice na základě rozhodnutí rady 

městského obvodu vám oznamuje záměr pronájmu Společenského domu v Ostravě-Bartovicích za 
účelem využití objektu pro kulturní akce a restaurační provoz. Bližší informace vám poskytne paní 
Jarmila Kolkopová, referentka odboru majetkového, bytového a investic na tel. č. 599 416 110 nebo 
se můžete dostavit do kanceláře č. 16, 1. patro Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
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Jak tiše žila,
tak tiše zemřela.
Skromná ve svém životě, 
tichá ve svých bolestech.
Dne 13. října uplyne 9 let od úmrtí 

Dagmar Adamusové
a 6. listopadu vzpomeneme její 45. narozeniny.
S láskou vzpomínají rodiče 
a bratr Aleš Ulenfeld s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 29. 10. 2013 si připomeneme  
6. výročí úmrtí  

paní 

Mileny Kaločové, 
vedoucí pošty v Ostravě-Radvanicích. 

S láskou a úctou vzpomínají  
dcery Šárka a Simona s rodinami. 

Cilečko, Tvůj hlas se ztratil. Tvůj úsměv vítr 
vzal a nám jen slzy zanechal. Dnes, 13. října 2013 

uplynulo první výročí Tvého úmrtí, kdy jsi nás po 
dlouhé a zákeřné nemoci opustila. Naše kamarádka, 
paní 

Cecilie Matěičková, 
rozená Babičová z Ostravy-Hranečníku-Radvanic. 
Zároveň si vzpomeneme 30. 12. 2013 Tvé nedožité 75. narozeniny. 
Stále s láskou v srdci vzpomínají kamarádky Zdenka Černá 
z Havířova-Města a Marie Maléřová z Radvanic. 

Cilečko, moc nám scházíš. 

Oznamujeme všem přátelům a známým, 
že dne 2. srpna 2013 nás navždy opustila 
ve věku nedožitých 85 let naše milovaná 
maminka, tchyně, babička, prababička a teta 
paní 

Jarmila Řepiská. 
Jménem pozůstalých syn Miroslav s rodinou 
a dcera Eva s rodinou.

Knihovnice ve svém cyklu rozhovorů 
Knihovna mě oslovuje zpovídaly zubní lékařku 
MUDr. Leonu Doležálkovou.

Jedno slovo, které Vás napadne, když se 
řekne:

Knihovna  půjčovna
Čtení   informace
Knihovník  knihomol
Spisovatel  Viewegh

Kdy jste byla naposled v knihovně a která 
to byla?

V mladších letech jsem chodila do knihovny 
v Havířově. Dnes už nejsem pravidelný návštěv-
ník knihovny. Knihy, které mi kupuje manžel 
většinou na Vánoce a k narozeninám, čtu hlavně 
o dovolené. Odpočinu si při čtení dobré detek-
tivky, jako kupř. „Hypnotizér“ od Keplera. Přes 
rok věnuji čas především studiu odborné litera-
tury a angličtiny.

Tipnete si, kolik Ostravanů má průkazku 
do městské knihovny?

Odhaduji, že průkazku do městské knihovny 
v Ostravě může mít tak 15–20 tis. občanů.

Uměla byste formou poučného příběhu 
(pohádky, bajky, básničky) vysvětlit dítěti, 
proč je důležité si čistit zoubky? Jak by takový 
text mohl začínat? 

Nevím, zdali jsem ta pravá na vymýšlení 
pohádek, ale budiž.

Milé děti! 
Nikdo z vás nechce, aby ho bolely zoubky. 

Nebo snad ano? A proto je důležité si je pořádně 
čistit každé ráno a večer před spaním. Zoubky to 
mají rády, když je hezky šimráte kartáčkem na 
zuby s voňavou zubní pastou, protože pak na ně 
nemůže ten zlý červík – říkáme mu zubní kaz. 
Červíkům se daří všude tam, kde jsou na zoubcích 
schované zbytky sladkostí od bonbónů a čoko-
lády. Červík se zavrtá do zoubku a pak vás může 

začít zoubek bolet. Aby tomu tak nebylo a červíka 
jste zahnaly, tak si zoubky čistěte pořádně a raději 
déle. Zoubky budou rády, že jsou čisté a krásně 
bílé a že jste červíka vyhnaly. A paní doktorka 
nebo pan doktor vás při kontrole jistě pochválí. 
Tak, už jste si vyčistily zoubky? Ještě ne? Tak 
rychle běžte s kartáčkem bojovat proti červíkovi. 
A pak šup do postýlky! Dobrou noc.

Spousta lidí je z návštěvy u zubaře při-
nejmenším nervózní. Co byste jim doporu-
čila, aby si před prohlídkou přečetli buď pro 
uklidnění, zasmání nebo naopak proto, aby 
se k zubaři urychleně objednali? :o)

Před návštěvou zubní ordinace není na škodu 
se odreagovat a číst si nějakou vtipnou knížku, 
jako třeba od americké humoristické spisova-
telky Ermy Bombeckové „Svátost manželství“. 
Ale hlavně jít tam s důvěrou v lékaře a že tak 
činím pro své zdraví! A když už zub bolí moc, 
tak nepomůže nic, jen doufat, že o něj nepřijdete 
a lékař vám ho vyléčí. Proto doporučuji pravi-
delné preventivní prohlídky co půl roku, které 
vám pomohou před obavami z návštěvy zubní 
ordinace. Raději bolestem zubů předcházet, než 
o ně někdy zbytečně přicházet!

Mgr. Martina Dolasová
Petra Růžičková

akce v knihovně
 „Země dlouhého bílého oblaku“
výstava fotografií z Nového Zélandu
říjen | během půjčování
 Kde? Proč? Jak?
odpovědi na všetečné i závažné otázky dětí
knižní inspirace pro rodiče
říjen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 
 Jak Hopsálek poznával zvířátka
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
říjen | v dopoledních hodinách
 Temnou chodbou…
– mrazivé příběhy na pošmourné večery
čtení a povídání o knihách s dětmi
ze ZŠ Bartovice
pondělí 14. 10. | od 14.00
 Čtení pro potěšení
příjemně strávené chvíle nad knihou
V LDN – Radvanicích
středa 23. 10. | od 13.30 do 14.30
 Pohádky beze slov
akce nejen pro družinu ZŠ Vrchlického
výtvarná dílna na téma „pohádky“ + společné čtení
čtvrtek 24. 10. | od 14.00 do 15.00
 Šifrohrátky na pohádky 
zábavný test pro děti 
říjen | během půjčování 
 Neztrať nit! 
výtvarná dílna pro děti 
výroba originální záložky do knihy
úterý 29. 10. | během půjčování 

Knihovna zpovídala 
mUdr. Leonu doležálkovou

Poděkování
Děkuji přátelům a známým za květinové 
dary a projevenou soustrast paní Božence 
Gřegořkové. Dcery a synové.

Výměna řidičských průkazů
Pokud vlastníte řidičský průkaz vydaný od 

1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, máte povin-
nost si jej do 31. prosince 2013 vyměnit za nový. 
Původní etapy výměny řidičských průkazů 
byly rozmělněny do dvou let s tím, že řidiči 
s průkazy vydanými v době od 1. ledna 2001 
do 31. prosince 2002 si je museli vyměnit do 
31. prosince 2012 a majitelé průkazů vydaných 
v době od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 byli 
tyto povinni vyměnit do 31. prosince 2013. (red)



V sobotu 21. září 2013 navštívila hasičskou 
zbrojnici v Radvanicích dvoučlenná delegace 
Všeruské dobrovolné hasičské organizace – 
oblastního oddělení volgogradského kraje, 
předseda dobrovolných hasičů volgograd-
ské oblasti p. Vadim Šilov a jeho náměstek p. 
Alexander Bělych, kteří v prostorách Krajského 
úřadu MSK podepsali dohodu o vzájemné spo-
lupráci obou dobrovolných hasičských organi-
zací. K pracovní části pobytu patřila i návštěva 
dobrovolných hasičů v Ostravě -Radvanicích, 
kde je doprovázelo vedení Krajského sdružení 
dobrovolných hasičů MSK včele s jejím staros-
tou Ing. Leo Kuběnou. 

Členové SDH předvedli návštěvě svou 
techniku, vybavení i své zázemí. Starostka 
obce Mgr. Šárka Tekielová při malém pohoš-
tění hovořila o financování dobrovolných 
hasičů, o velmi dobré spolupráci hasičů s obcí 
a o záslužné činnosti mimo jiné na úseku 
práce s mládeží. 

BcA. Roman Pecháček, zástupce velitele 
JSDH Radvanice
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Klub hornických důchodců bývalého dolu 
Fučík 3 v Radvanicích uspořádal tento zájezd 
19. 9. v rámci oslav Dne horníků, které proběhly 
už 10 dní předtím u pomníku u Základní školy 
Vrchlického a pak besedou na radnici. 

Tuto tradici se snažíme zachovávat každo-
ročně již od dob předsedování Fr. Filka, Richarda 
Menšíka nebo Emila Běgoně. V dřívějších 
dobách byly pořádány Fučíkem 3 Ludvíkem 
samostatné Dny horníků na Sokolovně s výpla-
tou věrnostního přídavku a vyznamenáváním 
zasloužilých horníků. Později to bylo v Klubu 
důchodců a Dalimilově parku i s různými atrak-
cemi, zváni byli bývalí vedoucí závodu, kdy se 
dostavili i ti nejstarší žijící, a to ing. Fr. Špiroch 
a ing. Vlad. Knop.

Poslední oslavy byly většího rázu po odha-
lení uvedeného pomníku za pomoci obec-
ního úřadu u pana Štrocha, ve Slezském dvoře 
na Těšínské ulici za účasti PTP pracovníků, 
kteří také oslavovali ve Společenském domě 
Bartovice a pak se přesunuli k nám do Slezského 
dvora. V posledních letech se již jen kladou 
květiny u pomníku a pak, jak naši pozorovatelé 
zjistí, že rostou houby, vyrazíme na ně. Za pod-
pory úřadu městského obvodu a Koordinačního 
výboru všech horníků OKR zajistíme autobus, 
který bývá plně obsazen.

Velká většina se na Visalajích věnovala sběru 
hub, ale rození turisté si nenechali ujít výstup na 
Bílý kříž, což je jistě obdivuhodné, vždyť nejstar-
šímu účastníkovi, štajgrovi Jarkovi Kocůrovi, 
pomalu táhne na 90 let, z žen to byla paní Emilie 
Tomisová, které už je skoro 85 let. Oba bydleli 
v mládí v Bartovicích (na Podlesí) a pracovali až 
do důchodu na Ludvíku-Fučíku 3.

Po návratu se všichni sešli ve starém hotelu 
Visalaje, kde si dali pohoštění a občerstvení dle 
vlastního výběru „co kdo snese“. Ti mladší pod 
75 let si zahráli stolní tenis i se synem majitele 
hotelu panem Rumjanem ml.

Po zhodnocení průběhu zájezdu nynějším 
předsedou p. Miroslavem Mudrou, že zájezd 
splnil naše očekávání, bylo konstatováno, že 
nás všechny překonala dcera paní Tomisové 
Miluška, která s paní Mazurovou našla největ-
šího praváka. Za zpěvu a vyprávění vtipů ing. 
A. Macečkem jsme se bez úrazu všichni kolem 
15 hodin vrátili do Radvanic.

Emil Běgoň

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 kontejnery na osvědčená místa v obou našich městských 
obvodech:

Radvanice: 4.–5. listopadu 2013  
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže 2 k 
2. Lipina – Na Ostří – u bývalé školy 1 ks
3 Trnkovec – křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4. Trnkovec – křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5. Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní 1 ks 
6. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
7. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9. ul. Kobrova 2 ks

Radvanice: 5.–6. listopadu 2013  
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1. Vrchlického – u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická – u samoobsluhy 1 ks
3. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ulice U Stavisek – křižovatka s Čapkovou 1 ks
6. ulice Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou (býv. Míroděv) 2 ks
7. Kamčatka – křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3) 1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 6.–7. listopadu 2013  
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy  
     (zpevněná plocha před prodejnou) 1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 

Bartovice: 7.–8. listopadu 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 ote-
vřeny: 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, 11/2013-04/2014 pondělí, 
středa, pátek od 14.00 hod. do 17.00 hod., v sobotu od 08.00 hod do 
12.00 hod.

Ing. Štěpán Košťál

ÚKLIdOVá aKCe – podzim 2013

Sportovně turistický a houbařský zájezd do Beskyd zahraniční návštěva 
v Hz v radvanicích
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První školní den 
v mŠ Slunečnice

Po letních prázdninách se Mateřská škola 
Ostrava -Radvanice opět zaplnila a ožila hlasy 
dětí.

Děti již před mateřskou školou vítali veselí 
klauni z Balónkova, kteří pro ně později připra-
vili zábavné vystoupení a obdarovali všechny 
přítomné hračkami vytvořenými z balónků. 

Na svých třídách se děti přivítaly s paní uči-
telkou a se svými kamarády. Po celý školní rok 
si spolu budeme všichni společně hrát, budeme 
se učit nové písničky, ř íkanky. Poznáme 
nové věci, jevy, provedeme zajímavé pokusy, 
budeme pozorovat přírodu a okolní prostředí. 
Navštívíme divadlo, výstavy. Společně s rodiči 
se během školního roku několikrát odpoledne 
sejdeme ve školce, abychom oslavili některé 
svátky.

M. Stankušová

Stejně jako ve všech školách v republice byl 
školní rok zahájen 2. září také na ZŠ Trnkovecká 
v Ostravě-Radvanicích. Již  před půl osmou se 
začali shromažďovat u školy chlapci a děvčata. 
Ti starší proto, aby si s kamarády popovídali 
o zážitcích z prázdnin, a ti nejmenší čekali netr-
pělivě na své první zvonění. Začalo slavnostním 
shromážděním žáků, rodičů, hostů a učitelů 
v sále školy. Mezi těmi, kteří toho dne překro-
čili práh školy, nechyběli ani prvňáčci, pro 
které letošní rok zůstane už navždy symbolic-
kým vstupem do pro ně dosud neznámého světa 
výuky a vzdělávání. 

Po úvodních tónech české státní hymny 
se slova ujala ředitelka školy Mgr. Věra 
Kuchařová, která žáky, jejich rodiče a ostatní 
přítomné přivítala po prázdninách a představila 
přítomné hosty. Seznámila s nejdůležitějšími 

informacemi týkajícími se průběhu výuky ve 
školním roce 2013–2014. Po úvodním slově 
ředitelky školy, rodiče, učitele a další pracov-
níky školy pozdravil také místostarosta měst-
ského obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice 
Ing. Štěpán Košťál.

Základní škola na Trnkovecké ulici byla 
během letních prázdnin pečlivě připravována 
k novému školnímu roku. Vedle samotných 
učeben sloužících k výuce žáků 1. až 9. tříd, 
tělocvičny, družiny, posilovny, dílen a prostor 
v okolí školy budou dětem sloužit také specia-
lizované učebny vybavené počítači, keramická 
dílna, moderně vybavená jazyková laboratoř 
a multisenzorická místnost pro relaxaci žáků 
a speciální didaktické přístupy ze strany peda-
gogů.

Vedení ZŠ Trnkovecká

zŠ Trnkovecká zahájila školní rok

 Na začátek školního roku 2013/2014 chystali 
klauni z Balónkova ve spolupráci s městským 
obvodem Radvanice a Bartovice a městskou poli-
cií projekt „Barevná zebra“. V čem spočívá?

Projekt chce netradiční formou ukázat dětem 
správné chování v rámci bezpečnosti silničního 
provozu při přecházení přechodu pro chodce 
a řidiče upozornit na možné nebezpečí vznikající 
při nerespektování pravidel silničního provozu. 

Celá akce odstartovala 2. 9. na Těšínské ulici 
v Radvanicích za účasti starostky Mgr. Šárky 
Tekielové. Vytipované přechody byly v době od 
7.15 do 8 hodin obsazeny klauny z Balónkova 
v doprovodu městské policie. Děti byly klauny 
před přechodem zastaveny a vyzkoušeny z pra-
videl silničního provozu jednoduchou otázkou 
(např. jaké barvy jsou na semaforu pro chodce, 
která značka co znamená a další …). Dále byly 
děti prozkoušeny z chování na přechodu pro 

chodce. Děti pak byly odměněny výrobky z tva-
rovacích balónků a pravítky s logem klaunů 
z Balónkova. Když příslušník policie zastavil 
provoz pro přecházející děti, na druhou stranu 
s nimi přešli i klauni a řidiče v prvním autě 
u přechodu odměnili samolepkou nebo výrob-
kem z tvarovacích balónků.  (RED)

Na celoškolních akcích sklízejí každoročně 
velkou chválu děti ze školní družiny se svými 
tanečky a pohádkami. Proto měly děti své umění 
předvést i na Obecní slavnosti na Sokolovně 
14. 9. 2013. Nebylo jednoduché po prázdninách 
vydolovat z paměti texty pohádky Mrazík, 
se kterou jsme v uplynulém školním roce 

několikrát vystoupili. Každý den jsme proto 
nacvičovali, žehlili sukničky a hledali kulisy 
a rekvizity. Připravili jsme a vyprali všechny 
kostýmy a během září jsme znovu nacvičili 
i tance již poněkud zapomenuté. Všechny děti 

nacvičování bavilo, o role v pohádce byl veliký 
zájem. Na vystoupení jsme poněkud zmatko-
vali s předáváním mikrofonů, bez nichž by nás 
v otevřeném prostoru nebylo slyšet. Mrazík měl 
i přesto veliký úspěch. Radvanická veřejnost tak 
jistě poznala, že děti činnost družiny na naší ZŠ 
Vrchlického velice baví a už se všichni těší, co 
nového budeme vymýšlet v letošním školním 
roce.

Naposledy s touto pohádkou vystoupíme na 
moravské přehlídce dětské dramatické činnosti 
Arénka 2013 v listopadu, tak nám držte palečky, 
aby se nám vystoupení podařilo. 

Lenka Laštuvková, vedoucí vychovatelka ZŠ 
Vrchlického,

Foto: Mgr. Hana Ostřanská

do nového školního roku 
vesele, ale i bezpečně 

radvanické slavnosti – tanec, zpěv a pohádky



PrOGram
SPOLeČeNSKÉHO dOmU V OSTraVĚ ‑BarTOVICÍCH řÍjeN 2013
 1. Úterý Otevřený klub BARAK 

Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

 2. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

 3. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

 4. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

 5. Sobota REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod.

 6. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod.

 7. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

 8. Úterý Divadelní představení ČERT A KÁČA 
Pro MŠ a ZŠ, od 9:00 hodin. Vstup 30 Kč. 
Program je součástí projektu Tvoříme divadlo, 
podpořen dotací SMO.
PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA 
Představení Jana Přeučila a Evy Hruškové, 
v 19:00 hod., zvýhodněné vstupné 80 Kč 
v předprodeji SD, na místě pak 110 Kč.

 9. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

10. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

11. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

12. Sobota REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod.

13. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod.

14. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

15. Úterý Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

16. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

17. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

18. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

19. Sobota REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod.

20. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod.

21. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

22. Úterý Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

23. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

24. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

25. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

26. Sobota KURZ OLEJOMALBY METODOU BOBA ROSSE 
Od 9:00 hod., přihlášky u lektora na tel. 
773 870 890, www.veselemalovani.cz

27. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod.

28. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

29. Úterý Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

30. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 80 Kč/1 hod.

31. Čtvrtek SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
Akce městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
od 13:00 hodin, velký sál.
Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma.

Změna programu vyhrazena. Podporuje nás statutární město Ostrava, 
městský obvod Radvanice a Bartovice. Informace: tel. 734136655, e-mail: 
kulturak.bartovice@email.cz, www.kulturak-bartovice.cz. Facebook: 
Společenský dům v Ostravě-Bartovicích.

Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením, 
podpořeným dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. Otevřený klub 
BARAK pro děti a mládež je dotován statutárním městem Ostrava z pro-
gramu prevence kriminality. 



PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk:	 špalky	30	cm	670	Kč/1prm/s

	 štípaný	 850	Kč/1prm/s
Buk:	 štípaný	 1.200	Kč/1prm/s
Tvrdá	kulatina	á	2mb	 1.200	Kč/1prm/r
Doprava pro obvod Ostrava ‑Radvanice 
á 200 Kč. Za	4	prm	1x	pytlík	třísek	zdarma

Tel.: 725 987 422

inzerce

inzerce

Jak aktivně trávit důchodový věk? Jak usnad-
nit a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci 
handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké 
změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? 
Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro 
zdravotně znevýhodněné osoby? 

Odpovědi na tyto a další otázky najdete na 
výstavě Život bez bariér, zaměřené na seniory 
a osoby s handicapem. Cílem výstavy je pomoci 
lidem s různými druhy handicapů, a to jak 
zdravotními, tak společenskými a přispět tak 
ke zlepšení života, integrace do společnosti ve 
všech sférách jejich činnosti. 

Druhý ročník výstavy Život bez bariér se 
koná ve dnech 18.–20. 10. 2013 na Výstavišti 
Černá louka Ostrava. Najdete zde pestrou 
nabídku firem poskytujících sociální a asis-
tenční služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti 
trávení volného času a cestování. 

Uvidíte praktické ukázky pomůcek pro seni-
ory a handicapované např. speciálně upravená 
vozidla, můžete si nechat vyšetřit sluch a chodi-
dla pro výrobu individuální ortopedické vložky. 
Připraven je také bohatý doprovodný program plný 
přednášek na různá témata, např. Jak se žije senio-
rům, Bezpečnost seniorů, Bezbariérová dovolená 
v Česku, Poruchy příjmu potravy, Zdravá výživa, 
Prevence rakoviny prsu aj. Návštěvníci mohou 
zhlédnout ukázku výcviku vodících a asistenčních 

psů, canisterapie a také vystoupení tanečního sou-
boru Jiřinky z Paskova. Zároveň se všichni mohou 
zapojit do tvoření v kreativní dílně Kaštanového 
krámku. Výrobky svých dílen rovněž představí 
i další občanská sdružení a chráněné dílny. Na 
základě poptávky návštěvníků minulého ročníku 
rozšiřujeme nabídku i o dětská témata. 

V rámci doprovodného programu bude opět 
k vidění interaktivní výstava „Oči nevido-
mých, uši neslyšících“, kterou připravuje klub 
ÁMOS Centra pro rodinu a sociální péči o. s. 
Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak se 
žije s různými druhy handicapů. 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava návštěv-
níky zasvětí do tajů sportu, konkrétně stolního 
tenisu. Návštěvníci se mohou osobně zapojit 
do sportovního klání, kde vystoupí pravidelní 
účastníci Mistrovství světa České republiky ve 
stolním tenise vozíčkářů. Pro zábavu nejmen-
ších návštěvníků nebude chybět dětské hřiště. 

Výstava Život bez bariér probíhá souběžně 
s výstavou o bydlení Teplo domova, kde budou 
prezentovány novinky a trendy z oblasti staveb-
nictví, vytápění, vybavení interiérů a exteri-
érů. Dalším příjemným zpestřením je výstava 
Kreativ, která je určena všem, kteří rádi tvoří 
a mají rádi originální výrobky – bižuterii, kera-
miku, oblečení, doplňky apod.   

(RED)

jak žít život bez bariér Pátek třináctého 
od svatby neodradil

Pátek 13. si získal špatnou pověst. Stará 
pověra o nešťastném pátku třináctého má podle 
některých zdrojů původ v křesťanském nábo-
ženství. V pátek byl ukřižován Ježíš Kristus 
a při poslední večeři sedělo u stolu 12 učedníků 
a Ježíš Kristus, tedy 13 lidí. V pátek 13. října 
roku 1307 francouzský král Filip IV. Sličný 
začal s pronásledováním templářů, které vyvr-
cholilo zánikem tohoto rytířského řádu.

Pro některé je pátek 13. nešťastný, jiní ho volí 
k významnému životnímu kroku. Netradiční 
datum své svatby pátek 13. září 2013 si vybrali 
snoubenci Josef Šrámek a Renáta Mičková. 
Své ano si řekli přesně 13 minut po 13 hodině 

v obřadní síni naší radnice před oddáva-
jící, starostkou městského obvodu paní Mgr. 
Šárkou Tekielovou a matrikářkou Bc. Šárkou 
Krkoškovou. Novomanželům přejeme mnoho 
klidných a spokojených společných let navzdory 
pověrám. Text a foto Bc. Šárka Krkošková

Novinky u SmS 
jízdenek v Ostravě

Od 1. října dochází ke změnám u SMS jízdenek 
v ostravské MHD. Dopravní podnik Ostrava a.s. 
od 1. 10. 2013 nabídne nově ke stávajícím obyčej-
ným a zlevněným 70minutovým SMS jízdenkám 
také 24hodinové SMS jízdenky v obou cenových 
provedeních – obyčejné i zlevněné. Další novin-
kou je možnost nákupu SMS jízdenky tzv. pro-
zvoněním, tedy zavoláním na konkrétní číslo 
s reakcí systému ve formě zaslání SMS jízdenky.  
Systém nákupu SMS jízdenek pomocí odeslání 
SMS zprávy spočívá v odeslání SMS zprávy 
DPO70, resp. DPO70Z pro obyčejné a zlevněné 
70minutové jízdenky nebo DPO24, resp. DPO24Z 
pro obyčejné a zlevněné 24hodionové jízdenky 
na nové číslo 902 30. Kromě stávající možnosti 
nákupu SMS jízdenky pomocí SMS zprávy budou 
mít cestující od 1. října 2013 možnost zakoupit SMS 
jízdenku také PROZVONĚNÍM. Vše o novinkách 
v SMS jízdenkách je uvedeno na www.dpo.cz.

Dopravní podnik Ostrava a.s.
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radvanické slavnosti

rekonstrukce domu na ulici revírní 3,5

naši zahrádkáři na Černé louce

foto: BcA. Roman Pecháček

Foto: PaedDr. Zuzana Sedláčková

před rekonstrukcí po rekonstrukci
po rekonstrukci

Foto: BcA. Roman Pecháček


