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K nemilé situaci došlo na začátku dubna při 
doručování RaB novin. Česká pošta nejenže 
noviny nedoručila včas, ale celý náklad novin 
někde ztratila. Vedení městského obvodu proto 
muselo noviny v polovině dubna vytisknout 
znovu a teprve potom je mohlo roznést. K lidem 
se tak dubnové číslo dostalo až ke konci měsíce.

„Česká pošta změnila sys-
tém doručování a vůbec nás 
o změnách neinformovala. Je 
to ostuda a já se nedivím rozzlo-
beným občanům, že nás bom-
bardovali telefonáty. Ale my 
jsme v tom opravdu nevinně,“ 
vysvětlila starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová 
a dodala, že se přesto občanům 
omlouvá za zpoždění.

Pochybení přiznává i Česká pošta. „Chyba 
byla na straně České pošty a rozhodně se za ni 
omlouváme. Následně dojde určitě k vypořá-
dání,“ slíbila tisková mluvčí České pošty Mgr. 
Marta Selicharová, které jsme položili několik 
otázek.

Proč ke změnám v doručování došlo? 
Pokud vím, Radvanice a Bartovice byly jedny 
z posledních ostravských obvodů, které tato 
změna potkala. 

V rámci připraveného optimalizačního pro-
jektu Depa Ostrava 71 proběhla dílčí centrali-
zace doručovatelů pošt Ostrava 16 a Ostrava 17 

k dodejně Ostrava 2. Vlivem této centralizace 
došlo k úpravě doručovacích okrsků. Především 
se upravily směry jednotlivých pochůzek a přeroz-
dělily jednotlivé odevzdací místa. Úpravou směru 
pochůzky došlo tedy i ke změně času obsluhy 
jednotlivých odevzdacích míst. Pochůzka začíná 
standardně v 8 hod. 

V Ostravě-Bartovicích 
došlo ke změně obsluhy 
území. Místo původních 
kolových okrsků je zajištěno 
doručování vozidlem. 

Proč jste změnu nepro-
jednali s vedením obvodu, 
aby ji mohli oznámit lidem 
a připravit se na ni? 

Jaké vedení obvodu máte 
na mysli? Pokud se jedná 

o úřad, pak se změny tohoto typu neoznamují. 
Jsou to změny týkající se interní organizace 
práce a neměly by mít vliv na kvalitu samotného 
doručování. 

Proč se zásilky zpožďují? 
Česká pošta žádnou stížnost na zpožděné 

zásilky neeviduje a ani jsme neobdrželi žádný 
podnět. 

Například dubnové RaB noviny, které 
měly být ve schránkách na začátku dubna, 
nebyly doručeny a dokonce se celé vydání 
ztratilo. Úřad proto musel vytisknout znovu 
celý náklad. Kromě finanční škody byl také 

úřad poškozen na své pověsti. Můžete se pro-
sím k tomuto případu vyjádřit? 

Ano, tento konkrétní případ se stal. Chyba 
byla na straně České pošty a rozhodně se za ni 
omlouváme. Následně dojde určitě k vypořádání. 
Podle mých informací již byly noviny rozneseny. 

Pozn. redakce: noviny byly rozneseny 24. 4. 
PaedDr. Zuzana Sedláčková

Při příležitosti oslav Dne dětí připravil 
městský obvod na pátek 30. května 2014 ve 
Společenském domě v Ostravě -Bartovicích 
zábavný program pro naše nejmenší. Vystoupí 
v něm ostravská rodačka Heidi Janků 
s pořadem nazvaným HEIDI DĚTEM. 
Šedesátiminutový program pro děti, 
u kterého se budou bavit, je sestaven 
z písniček, které se dětem nejen líbí, ale 
na které si mohou i zatančit, a ze soutěží 
si vybrané děti odnesou z jeviště milé 

a originální dárky. Nejmenší děti z mateřských 
školek, prvních a druhých tříd přijdou v 9 hodin 
a větší děti v 11 hodin. Vstupné je pro děti našeho 
obvodu zdarma. Rodiče, jejichž děti nechodí do 

žádné ze škol našeho obvodu, mohou 
svou účast nahlásit u p. Jany Sedlákové 
na tel. 599 416 113 nebo na sekretariátě 
úřadu, tel. 599 416 100. Přejeme dětem, 
aby si svůj den pořádně užily!

Jana Sedláková, 
odbor OaVV

Česká pošta nedoručila včas dubnové číslo raB novin

Chystá se den dětí s Heidi

Přijďte se pobavit 
do divadla se slevou

Už dvakrát velmi úspěšně hostovala v našem 
městském obvodě pražská divadelní společnost 
Artur. Herci známí z televizních obrazovek se 
představili v původních českých komediích 
D í vč í   v á l k a 
a   H l e d á m 
m i lence ,   z n . 
s p ě c h á .   S á l 
Společenského 
d o m u 
v Bar tovicích 
byl vždy vypro-
dán do posled-
ního místečka, 
proto jsme se 
rozhodli diva-
deln í  společ-
n o s t   p o z v a t 
opět, a to s novou komedií Svaté neřesti. 

Divadelní hra Svaté neřesti se představí dne 
6. června 2014 v 19 hodin ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích. Občané měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice dostanou 
opět slevu na vstupném ve výši 200 Kč a doplatí 
si pouze 150 Kč jako u předešlých představení. 
Je potřeba, aby při zakoupení vstupenky, která 
je již v prodeji u paní Jany Sedlákové v 1. patře 
úřadu, kanceláři č. 14, měli u sebe občanský 
průkaz, kterým doloží trvalý pobyt v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice. Zájemci s jiným 
místem pobytu budou hradit plnou cenu vstup-
ného ve výši 350 Kč.

Jana Sedláková, odbor OaVV



RaB noviny 2

V souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), oznamuji tímto, že 
volby do Evropského parlamentu se v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice uskuteční ve 
dnech 23. a 24. května 2014, a to od 14:00 hod. 
do 22:00 hod. (23. května 2014), a od 08:00 hod. 
do 14:00 hod. (24. května 2014).

Místem konání voleb v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice jsou následující sídla 
volebních okrsků, do kterých náležejí tyto části 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.
POZOR ZMĚNA

V souvislosti s konáním voleb do Evropského 
parlamentu na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice se upozorňuje na skuteč-
nost, že došlo ke změně sídla jednoho z okrsků, 
a to z důvodu rekonstrukce interiéru budovy 
sídla okrsku společnosti UNIMETRA spol. 
s r.o. Nyní budou voliči volit v budově Klubu 
důchodců, Těšínská 46/307 v Radvanicích.

Volební okrsek č. 18001 – volební míst-
nost v ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 
501/12, Ostrava-Radvanice pro voliče s trva-
lým 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. 18002 – volební míst-
nost v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, 
Ostrava-Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Budovcova, Čapkova č. 14, 18, 
20, 22, 24, 34, 36 a 38, Dalimilova, Havláskova, 
Holešova, Hviezdoslavova, Karvinská č. 187, 
190, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 214, 216, 220, 222, 224, 226, 
230, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 246, 248, 250, 
252, 254, 260, 262, 264 a 264a, Menšíkova, 
Mikšova, Pražanova, Rokycanova č. 6, 6a, 8, 10, 
12, 13, 14, 16, 21, Stromského, Ščerbovského, 
Šporovnická, Těšínská č. 271, 273, 279, 281, 
291, 297, 300, 304, 304a, 305, 306, 308, 312, 314 
a 316, Třanovského č. 3, 6, 7, 8 a 9, Třeneckého, 
U Výhybky, Vrchlického č. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 56, 58 a 60;

Volební okrsek č. 18003 – volební míst-
nost v Klubu důchodců, Těšínská 46/307,  
Ostrava-Radvanice pro voliče s trvalým poby- 
tem na ulicích: Artézská, Bendova, Bučinská, 
Do Údolí, Durčákova, Haškova, Horácká, 
Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, Krištofova, 
Lipinská, Ludvíkova, Maryčky Magdonové, 
Na Hrázkách, Na Ostří, Na Stezce, Na Štěpnici, 
Nad Hutěmi, Nad Kaplí, Nad Obcí, Návrší, Pod 
Kaplí, Podlesní, Podvrší, Přední, Radvanova, 

Rohova, Stařešinská, Táborská, Těšínská č. 
317, 318, 320, 321, 325, 327, 329, 335, 340, 342, 
350, 352, 354, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 379, 
383, 385, 385a, 387, 402a, 404, 408, 410 a 418, 
Újezdní, Vardasova, Zadní;

Volební okrsek č. 18004 – volební míst-
nost v MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, 
Ostrava-Bartovice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Bémova, Dvorová, K Pískovně, 
K Rybníkům, Ke Studánce, Klaklova, Lejskova, 
Majovského, Mezní, Myslivecká, Na Okraji, Na 
Výsluní, Potoční, Radova, Sestupná, Stranou, 
Těšínská č. 427, 431, 432, 433, 437, 439, 440, 441, 
441a, 445, 446, 448, 449, 451, 453, 455, 458, 459, 
459a, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 472, 474, 476, 
478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 
492, 494, 496, 498, 500a, 501, 502, 504, 507, 508, 
512, 514, 514a, 516 a 518, U Potoka, U Pramenů, 
U Samoobsluhy, Večerkova, Za Ještěrkou;

Volební okrsek č. 18005 – volební 
místnost v ZŠ Bartovice, Bartovická 129/59, 
Ostrava-Bartovice pro voliče s t rvalým 
pobytem na ulicích: Bartovická, Březová, Na 
Pasekách, Nad Lučinou, Nové nádraží, Paškova, 
Pod Bažantnicí, Pod Březinkou, Pod Tratí, 
Sousedská, Šenovská, U Důlňáku, U Lesíka,  
U Statku, Za Školkou, Zahrádkářů;

Volební okrsek č. 18006 – 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, 245, 
247, 251, 257, 259 a 261, Trnkovecká, Turgeněvova, 
U Lípy, U Rybníka, Úvozní, Výzkumná,  
Za Hostincem.

Zároveň tímto, v souladu s ust. § 32 odst. 3 
zákona, upozorňuji voliče na povinnost prokázat 
při hlasování totožnost a státní občanství, a pro 
zajištění nerušeného průběhu voleb do zastupi-
telstva kraje dále upozorňuji na následující:

Právo volit na území České republiky 
do Evropského parlamentu má každý občan 
České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného člen-
ského státu Evropské unie, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po 
dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci oby-
vatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o změně někte-
rých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve 
znění pozdějších předpisů, tj. má na území 
České republiky pobyt. Uvedenou minimální 
lhůtu pro zápis v evidenci obyvatel, předchá-
zející dni voleb, stanoví zákon v návaznosti na 
možnost podání žádosti o zápis do seznamu 
voličů. 

Každý volič může v týchž volbách do 
Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou, 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
může volič požádat obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena.

Seznam voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, vnitřně členěný podle důvodů, na 
základě kterých byl volič do seznamu zanesen, 
vede obecní úřad samostatně pro každé volby do 
Evropského parlamentu.

Státní občan České republiky je do tohoto 
seznamu zařazen na základě svého zápisu ve 
stálém seznamu voličů.

Občan jiného členského státu Evropské 
unie je do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb u obec-
ního úřadu požádá a doloží skutečnosti, které 
jsou pro vedení v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu potřebné.

Ve volbách do Evropského parlamentu je 
možno volit také na voličský průkaz, který 
vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci 
nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku 
nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním 
občanem České republiky, má bydliště v územ-
ním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je 
zapsán ve zvláštním seznamu voličů vede-
ném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz 
opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu k hlasování v jakémkoliv voleb-
ním okrsku pouze na území České republiky 
a volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen po prokázání 
totožnosti a státního občanství voličský průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasovací lístky budou dodány všem voli-
čům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, na 
požádání je obdrží voliči i ve volební místnosti. 
Hlasovací lístky se doručují na adresu trvalého 
pobytu voliče vhozením do domovní schránky, 
předáním rodinným příslušníkům apod.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lís-
tek. Na hlasovacím lístku může přitom zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. 

Voliči, který se neodebral do prostoru urče-
nému pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 
volební komise neumožní hlasování.

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

Po uplynutí doby stanovené pro ukončení 
hlasování v druhý den voleb se uzavře volební 
místnost. Před jejím uzavřením však okrsková 
volební komise umožní hlasovat všem voličům, 
kteří jsou přítomni ve volební místnosti nebo 
před ní.

V Ostravě-Radvanicích dne 9. dubna 2014.
Mgr. Šárka Tekielová,

starostka

Oznámení o době a místě konání voleb v městském obvodu
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Své brány pro obyvatele Ostravy otevřel 
na začátku dubna nový sběrný dvůr odpadové 
společnosti OZO Ostrava v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice. 

Rozlohou a vybavením vyhovuje současným 
potřebám moderního sběrného dvora a je výsled-
kem pokračující optimalizace sítě sběrných 
dvorů v Ostravě dle koncepce přijaté městem. 
Jejím cílem je, aby v Ostravě bylo maximálně 10 
sběrných dvorů, byly rozmístěny rovnoměrně po 
celém území města Ostravy a měly provozní dobu 
odpovídající potřebám občanů. Nově budované 
sběrné dvory jsou prostornější a lidem umožňují 
pohodlné ukládání odpadů. Společnost OZO sem 
může přistavit takové množství kontejnerů, aby 
zde bylo možné využitelné složky odpadů třídit 
a pomoci jejich dalšímu zpracování.

Nový sběrný dvůr v Lihovarské ulici 
v Ostravě-Radvanicích (pod Penny Marketem, 
u autobusové zastávky Bastro) vznikl namísto 
dvou starých nevyhovujících sběrných dvorů 
v Radvanicích a v Bartovicích. Nový sběrný 
dvůr patří mezi sběrné dvory s provozem pět dní 
v týdnu. V létě (duben–říjen) bude mít otevřeno 
od úterka do pátku od 10 do 20 hodin, v sobotu 
od 8 do 14 a v zimě (listopad–březen) od 10 
do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Oproti 
původním dvěma sběrným dvorům v obvodu 
tak dochází k výraznému prodloužení provozní 
doby, ale také k většímu komfortu při odkládání 
odpadu a k možnosti využít i doplňkové služby. 
Pro občany Bartovic, pro které bude možná 
dojezd do sběrného dvora o něco delší než dopo-
sud, hledá vedení městského obvodu vhodné 
pozemky pro zachování alespoň kontejnerů pro 
odkládání zeleně ze zahrádek.

„Ostrava má 23 městských obvodů, a tak jen 
asi polovina z nich může mít sběrný dvůr na svém 
území. Jsem velice rád, že vedení městského 

obvodu Radvanice a Bartovice pochopilo, že dva 
sběrné dvory v jednom obvodu jsou dlouhodobě 
neudržitelné, a bylo nám velmi nápomocno při 
hledání nové vhodné lokality a budování tohoto 
moderního sběrného dvora,“ říká ředitel odpa-
dové společnosti OZO Ostrava Karel Belda 
a pokračuje: „Nejnovější ostravský sběrný dvůr 
v Radvanicích odpovídá současným hygienic-
kým požadavkům. Je vybaven přívodem elek-
třiny, vody, kanalizací a odlučovačem ropných 
látek, zajišťuje i lepší hygienické podmínky 
pro pracovníky, kteří se o jeho provoz starají. 
Disponuje také kamerovým systémem, který 
by měl zabránit ničení vybavení sběrného dvora 
a vykrádání kontejnerů v době, kdy je sběrný 
dvůr uzavřen. Občany upozorňujeme i na to, že 
v době mimo provozní dobu není možné odpad 
přivážet, odkládat ho u plotu, a zakládat tak černé 
skládky. I s tímto častým nešvarem budeme spolu 
s městskou policií a s pomocí nainstalovaného 
kamerového systému bojovat.“ 

Nový sběrný dvůr je určen všem občanům 
Ostravy. Do jeho spádové oblasti budou jistě pat-
řit i obyvatelé dalších městských obvodů, jako 
jsou Michálkovice či Slezská Ostrava. Také ti zde 
mohou zcela bezplatně (v rámci obecního systému) 
odložit prakticky všechny složky odpadů pocháze-
jící z běžného chodu domácností v množství, které 

se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil 
(jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto složky 
komunálního odpadu: 
•   objemné odpady (nábytek, koberce...), 
•  nebezpečné odpady (léky, baterie a akumu-

látory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby 
jimi znečištěné...), 

•  separované složky odpadu (papír, plast, sklo, 
nápojové kartony a kovové obaly), 

•  starý textil (oblečení, obuv, bytový textil, 
hračky) – za účelem dalšího využití je textil 
nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igeli-
tových pytlích, 

•  zeleň ze zahrádek (tráva, listí, spadané 
ovoce...).   OZO Ostrava

OzO Ostrava otevřelo nový sběrný dvůr v radvanicích 

Blíží se 30. červen, termín splatnosti poplatku 
za svoz komunálního odpadu, který činí 498 Kč 
na osobu. Na Magistrátu města Ostravy bylo 
rozhodnuto, že od letošního roku nebudou obča-
nům města zasílány složenky k zaplacení tohoto 
poplatku (podrobnosti o dalších způsobech 
platby najdete v inzerátu straně 10). 

Magist rát dlouhodobě sleduje způsob, 
jakým Ostravané hradí poplatky. Ke zrušení 
složenek vedly hlavně úsporné důvody. Město 
stály ročně milion korun. Přitom složenky vyu-
žívalo jen kolem 10 tisíc poplatníků z celkových 
142 tisíc, čtvrtina se jich vracela jako nedoru-
čitelná. Nejoblíbenější stále zůstává úhrada 
formou SIPO (58 tisíc plátců). Mnoho občanů 
využívá možnost platby v hotovosti nebo kartou 
v pokladně magistrátu (13 tisíc). Přibývá těch, 
kteří využívají bankovních, resp. bezhotovost-
ních převodů (45 tisíc).

„Neustále hledáme možnosti, jak v systému 
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komu-
nálního odpadu dosáhnout co nejvyšší efekti-
vity,“ zdůraznil náměstek primátora pro finance 
a rozpočet Tomáš Petřík. „Optimalizujeme 
nejen částky, které vydáváme za nakládání 

s komunálním odpadem, ale také způsoby 
výběru poplatků. Dopady opatření ve druhé 
polovině roku vyhodnotíme. Naším cílem je, 
abychom ani v dalších letech nemuseli z roz-
počtu města navyšovat doplatek za likvidaci 
odpadu ani poplatky pro občany.“ 

Absolutní srovnání nákladů na odpadové 
hospodářství mezi Ostravou a jinými městy 
není možné vzhledem k rozsahu poskytova-
ných služeb, provozu spalovny (Praha, Brno), 
počtu obyvatel apod. Nejpřesnějšího srovnání 
lze dosáhnout pomocí celostátního průměru 
nákladů na odpadové hospodářství, které jsou 
865 Kč na osobu. V Ostravě jsme s náklady 677 
Kč na osobu lehce nad 75 procenty celostát-
ního průměru. „Z velkých, minimálně kraj-
ských měst, máme v Ostravě jedny z nejnižších 
nákladů,“ podtrhl Tomáš Petřík.

Celkové náklady na odpadové hospodářství 
v roce 2013 v Ostravě činily 170 363 tis. Kč. Na 
poplatcích bylo od občanů vybráno 126 061 tis. 
Kč. Rozdíl nákladů ve výši 44 302 tis. Kč byl 
doplacen z rozpočtu města. Na jednoho občana 
to představuje doplatek 146 Kč. 

Ostravská radnice 

Novinky v platbách za komunální odpad
Složenky už ve schránce nenajdete

Preventivní akce 
na ochranu dětí 
a mládeže

Dne 18. dubna 2014 uskutečnili pracov-
níci Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, odboru sociálních věcí a školství, 
Policie České republiky z policejní stanice 
Radvanice a služebny Městské policie Ostrava-
-Radvanice další společnou preventivně-bez-
pečnostní akci na ochranu dětí a mládeže před 
sociálně-patologickými jevy, zejména před 
trestnou činností, experimentováním s návyko-
vými látkami a gamblerstvím. 

Policisté v doprovodu kurátora pro mlá-
dež monitorovali ve večerních hodinách mezi 
19. a 23. hodinou na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice restaurační zařízení, 
herny, veřejná prostranství a místa, kde se mlá-
dež zdržuje. Zkontrolovali několik desítek osob, 
z toho 7 nezletilých a mladistvých. Policisté 
prověřovali jejich totožnost, zjišťovali, zda 
některá z osob není hledaná nebo pohřešovaná, 
prováděli u nich orientační dechovou zkoušku 
na měření alkoholu. Výchovným pohovorem 
s nezletilými přímo na místě působil kurátor pro 
mládež. Žádné závažné porušení zákona nebylo 
zjištěno. Rovněž v žádném z kontrolovaných 
zařízení nebylo zjištěno podávání alkoholu 
a tabákových výrobků dětem a mládeži ani hra 
na hracích automatech nezletilými. 

Akci hodnotíme jako úspěšnou ukázku 
výborné spolupráce při ochraně dětí a mládeže 
a budeme ji v našem městském obvodu brzy 
opakovat.

Mgr. Věra Doláková, kurátor pro mládež,  
odbor SVaŠ
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výroční schůze 
mysliveckého 
sdružení radvanice

Radvaničtí myslivci na své výroční schůzi 
konané 12. 4. 2014 hodnotili minulý rok čin-
nosti jako úspěšný. Tak jako v předešlých letech 
jsme upravili a zprůchodnili několik lesních 
chodníků, lesních a polních cest. Z vlastních 
zdrojů a z dotace městského obvodu Radvanice 
a Bartovice jsme zakoupili tři krmelce. Z daru 
městského obvodu jsme zakoupili materiál na 
obnovu mysliveckých zařízení. V honitbě byly 
vyměněny zchátralé pozorovací žebříky za nové. 
Doufáme, že nám tato nová zařízení neodcizí 
myslivci v uvozovkách, jak se to stalo předloni.

O zvěř v honitbě jsme řádně pečovali, zvěř 
byla přikrmována jadrným krmivem. V březnu 
byl srnčí zvěři podán veterinární přípravek hubící 
parazity. Na akcích městského obvodu jsme pro-
dávali myslivecký guláš a občerstvení, finanční 
zisk jsme použili na nákup krmiv. Provoz sdružení 
jsme dále hradili prodejem zvěřiny a členských 
příspěvků, 1000 korun na člena. Plán lovu jsme 
splnili, do lovu se bohužel promítlo 40 uhynulých 
kusů, je to daň za hustou silniční síť a za toulavé 
psy. Plánujeme pokračovat v osvědčených činnos-
tech, zejména ve vylepšování životních podmínek 
zvěře, zvýšíme úsilí v ochraně zvěře a ekologic-
kých aktivitách. Ke zkouškám připravujeme dva 
lovecké psy, vítěze klubové výstavy. Obyvatele 
budeme nadále informovat o naší činnosti, dou-
fáme, že se nám podaří změnit negativní názor 
některých občanů na myslivce. 

Igor Nociar, místopředseda MS

Na statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, se obrátila společnost 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. s důle-
žitými informacemi o případech podvodné 
činnosti, kdy cizí subjekt zneužívá obchodní 
jméno OVAK. „Společnost OVAK v posled-
ních dnech zaznamenala případy, kdy cizí sub-
jekt zneužil obchodní jméno OVAK. Dostali 
jsme informace ze dvou různých zdrojů, že se 
na ně telefonicky nebo fyzicky obrátila osoba 
představující se jako subdodavatel společnosti 
OVAK. Jejím cílem bylo okamžité provedení 
vyčištění kanalizace za úplatu a argumen-
tovala tím, že to vyžaduje legislativa.  Naše 
společnost nemá s touto aktivitou nic společ-
ného. Nikdy nenabízíme služby čištění kana-
lizací prostřednictvím externích firem. Tyto 
služby poskytujeme profesionálně s využitím 

moderní techniky a plně je zajišťujeme vlast-
ními zaměstnanci. 

Naši pracovníci nikdy nepožadují platbu 
v hotovosti, a vždy bezplatně vystaví protokol 
o poskytnuté službě. Většina činností navíc 
neprobíhá v pozdních odpoledních a večerních 
hodinách ani o víkendech. To pouze v případě 
havarijních událostí.  Naši zaměstnanci použí-
vají služební vozidla označená logem společ-
nosti a mají jednotné oblečení označené názvem 
a logem společnosti. Každý si může nechat 
předložit služební průkaz zaměstnance. V pří-
padě pochybností se mohou zájemci obrátit na 
zákaznickou linku 848 100 700 nebo dispečink 
společnosti 800 202 700 a ověřit si, zda se v dané 
lokalitě v danou dobu někdo skutečně má pohy-
bovat.“   Ing. Radka Vanková, 

vedoucí oddělení vztahů s veřejností OVAK

Pozor na podvodníky!

Usnesením valné hromady ze dne 30. 1. 2014 
je mimo jiné i úhrada za přičleněné honební 
pozemky. Rozhodnutím č. 93/2003-zem. byla 18. 
7. 2003 uznána společenstevní honitba Bučina 
Radvanice. Držitelem honitby je Honební spo-
lečenstvo Radvanice. K honitbě byly přičleněny 
honební pozemky celkem 19 občanů a organizací. 
K dalšímu přičlenění došlo v roce 2006. Všichni 
vlastníci přičleněných pozemků byli účastníky 
řízení. Upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, 
že ze zákona o myslivosti jim náleží finanční 
náhrada ve výši 10 Kč za 1 ha. Vlastníci těchto 
pozemků si mohou po telefonní domluvě vyzved-
nout nájemné za poslední 3 roky u pokladníka 

honebního společenstva, mobil 604 949 288. 
Členům honebního společenstva oznamujeme, že 
policií byli odhaleni pachatelé krádeže 2 krmelců. 
Vzhledem ke škodě 4000 korun byl případ předán 
k dořešení přestupkové komisi. Zarážející na tom 
je, že pachatelé jsou myslivci, otec a syn, bývalí 
členové MS Bučina Bartovice. Pachatelé byli 
vyzváni k uhrazení způsobené škody, zatím bez 
odezvy. Zřejmě si neuvědomují, že poškozování 
mysliveckých zařízení je trestné a za takový čin 
mohou pozbýt lovecké lístky. Pokud škodu neu-
hradí, budeme ji vymáhat soudní cestou, důkazů 
k úspěšné žalobě máme dostatek.

Jaroslav Nociar, jednatel HS

valná hromada Honebního společenstva radvanice

zlost si vybil  
na majetku školy

Dne 12. 4. 2014 byli strážníci MP vysláni 
v Ostravě-Radvanicích k areálu základní školy, 
kde měl neznámý muž poškozovat vybavení 
a budovu školy. V areálu byl zjištěn poškozený 
odpadkový koš, vysypané odpadky a rozbité 
okno na budově. Na místě se již nikdo nena-
cházel, proto hlídka provedla kontrolu okolí 
a pátrala, dle sděleného popisu, po pachateli. 
Nedaleko místa strážníci zjistili poškození 
vozidla autoškoly, které mělo rozbité zadní 
okno. Svědci incidentu uvedli totožnost pacha-
tele i směr, kterým z místa odcházel. Pachatele 
(21 let) strážníci po chvíli spatřili. Muž se dal 
před hlídkou na útěk. Byl zadržen a následně 
předán přivolané hlídce Policie ČR, která si 
událost převzala k šetření. Jako důvod pachatel 
uvedl, že si vybíjel zlost. Nejdříve měl rozbít 
okno na budově školy, poté zničil odpadkový 
koš a odpadky vysypal a nakonec ještě prokopl 
okno parkujícího vozidla.

Městská policie Ostrava

Uzávěrka příštího 
čísla 18. 5. 2014

Rakovina prsu se v současné době týká každé 
osmé ženy v České republice, i proto zní hlavní 
motto letošního AVON Pochodu „Před rakovi-
nou prsu se neschováš.“ Cílem AVON Pochodu 
proti rakovině prsu je boj proti této zákeřné 
nemoci a dodání naděje těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Vstupenkou na 
AVON Pochod je Tričko proti rakovině 
prsu 2014, který se letos poprvé koná 
také v Ostravě.

Dne 31. května 2014 se uskuteční 
1. ročník ostravského AVON Pochodu. 
Pochod proti rakovině prsu startuje 
ve 13 hodin z Hlavní třídy Ostrava-
Poruba. Všichni účastníci se mohou 
těšit také na vystoupení Markéty Konvičkové, 
Daniela Mrózka a také na bubenickou show 
Jumping Drums, která se uskuteční již v dopo-
ledních hodinách. Akce slouží jako pozvánka na 
AVON Pochod v Praze, který startuje 14. června 
ve 12 hodin ze Staroměstského náměstí.

Pro děti i dospělé, kteří se rozhodnou podpo-
řit boj proti rakovině prsu, je na AVON Pochodu 
připraven také bohatý odpolední program – 
vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, 
která je mimo jiné ambasadorkou AVON 
Pochodu v Praze, dále energický tanec taneční 

skupiny Trend. Ti nejmenší se mohou těšit na 
klauna Hopsalína a další atrakce. 

Součást í programu budou také rozho -
vory  s předními  lékařskými odborn íky 
Moravskoslezského kraje a s odvážnými 

ženami  z   občanského  sd r užen í 
Onko-Amazonky.  Podporu celé akci 
poskytly Statutární město Ostrava 
a Městský obvod Poruba.

Na ostravském AVON Pochodu 
proti rakovině prsu nemůže chybět 
tradiční vypouštění balónků, což je 
nejemotivnější část celého Pochodu. 
Balónky budou vypuštěny za dopro-
vodu hymny AVON Pochodu – Budu 

tu stát, kterou nazpívala Monika Absolonová 
s Davidem Deylem. Tento akt není jen vzpomín-
kou na ty, kteří již nejsou s námi, ale je přede-
vším dodáním naděje těm, kteří to potřebují.

„Je nám nesmírným potěšením, že se v letoš-
ním roce poprvé koná AVON Pochod v Ostravě. 
I díky rostoucímu počtu lokálních Pochodů 
máme možnost apelovat na ženy, aby nepod-
ceňovaly prevenci. Jen tak budeme mít naději 
na vítězství v boji s touto zákeřnou nemocí,“ 
uvedla manažerka PR a reklamy společnosti 
Avon Cosmetics Alena Pytlíčková.

OStravSKÝ avON POCHOd 2014 – 
Před rakovinou prsu se neschováš



V dnešním díle seriálu, v němž představu-
jeme podnikatele, firmy a živnostníky, kteří 
působí v našem městském obvodu, zůstaneme 
v Radvanicích. Hned vedle zastávky MHD 
u radnice na nás z výlohy svítí sluníčko – symbol 
masážního salonu Sonetka paní Evy Těplíkové.

Své podnikání začala jako spousta jiných žen 
– byla doma s dětmi a přemýšlela, jak skloubit 
péči o své potomky s nějakou prací. „Už od dět-
ství jsem chtěla pomáhat lidem a masírováním se 
mi splnil můj sen,“ říká usměvavá žena, která se 
do Radvanic přivdala. V roce 1992–1993 absol-
vovala na zdravotní škole v Karviné studium. Po 
složení zkoušek získala oprávnění v oboru zdra-
votní masér. 

V  roce 2000 pronajala od městského 
obvodu prostory v suterénu Klubu důchodců 
v Radvanicích. Lidé si je možná pamatují pod 

názvem Klub Sonet. „Prostory jsem musela 
zrenovovat a poskytovala jsem tam celou řadu 
služeb – pedikúru, kadeřnictví, hydromasáže, 
kosmetiku a samozřejmě zdravotní a relaxační 
masáže. Bylo tam i občerstvení, takže prostory 
využívali lidé všech věkových kategorií,“ vzpo-
míná Eva Těplíková. Bohužel po osmi letech se 
začal projevovat špatný technický stav budovy, 
a tak obec objekt uzavřela a Klub Sonet zanikl.

Paní Těplíková to nevzdala a zkoušela najít 
nové místo, kde by mohla své služby nabí-
zet. „Pomáhali mi sami klienti, kteří nechtěli 
přecházet jinam, byli na mě zvyklí a já na ně,“ 
vypráví. Zkusila centrum Ostravy, ale jak sama 
říká, nebylo to ono. Klienti neměli kde zaparko-
vat, nebo se po setmění báli v ulicích. Vystřídala 
sedm míst, masírovala i pod hlavičkou zdravot-
nického zařízení, a teprve v roce 2011 zakotvila 
na současném místě v Radvanicích.

V útulné a celkem klidné místnosti posky-
tuje hlavně zdravotní masáže, ale i baňkování, 
rekondiční a regenerační masáže. „V každé 
masáži spojuji několik typů masáží, podle toho, 
co vaše tělo potřebuje. Po třetí masáži uvidíte, 
zda jsem vám pomohla a jestli má smysl cho-
dit ke mně dál, nebo je problém úplně někde 
jinde,“ vysvětluje paní Těplíková. „Každý 
člověk je jiná osobnost, tak musíme hledat 

u každého jeho specifický zdravotní problém,“ 
dodává. „Každá bolest má nějakou příčinu 
a není to vždy páteř. Můj klient by měl mít 
své tělo v relativní pohodě, a to jak mysl, tak 
fyzické tělo. A když vás něco bolí, tak máte jít 
tam, kde vám pomohou. Je hloupost čekat, jak 
někteří doporučují, až bolest přejde, a teprve 
pak jít k lékaři nebo na masáž,“ míní majitelka 
masážního salonu Sonetka. Když se jí zeptáte, 
co považuje za důležité v její práci, odpoví bez 
otálení: „Klienti vám musí věřit. Bez toho to 
nejde.“

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Sonetka – Eva Těplíková
Zdravotní masáže | Rehabilitační | Regenerační
Rekondiční | Baňkování
Těšínská 46/307, Ostrava-Radvanice
Objednávky: tel.: 737 238 845
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 78. schůzi 
konané dne 26. března 2014
•  projednala oznámení o konání silnič-

ních závodů motocyklů „Okruh Františka 
Bar toše“ na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice ve dnech 12.–13. čer-
vence 2014,

•  souhlasila s uzavřením smlouvy na služby 
„Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných 
prostranství včetně hřbitovů v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice“ s panem 
Miroslavem Langrem.

Rada městského obvodu na své 79. schůzi 
konané dne 9. dubna 2014
•  souhlasila s uzavřením smlouvy se společ-

ností JANKOSTAV s.r.o. na opravy výtluků 
místních komunikací na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014,

•  rozhodla o zadání veřejné zakázky „Stavební 

úpravy bytového domu na ulici Matušínského 
2,4 v Ostravě-Radvanicích“ a „Stavební 
úpravy bytového domu na ulici Revírní 4 
v Ostravě-Radvanicích“,

•  souhlasila s umístěním vzorkové prodejny 
a skladu na pozemcích p. č. 1689/1, 1689/2 
a 1686 v k. ú. Bartovice,

•   rozhodla o zadání veřejné zakázky na akci 
„Výstavba chodníku ul. Těšínská v úseku od 
ulice Bémova po zastávku Olšák“,

•  rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Celoplošná oprava komunikace ul. 
Vrchlického – SO 102“,

•  rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Relaxační zóna pro děti a mládež 
s ekologicky naučnou stezkou v Ostravě-
-Bartovicích“. 

Ing. Renáta Spěváková,  
pověřená zastupováním tajemnice 

z jednání místní samosprávy

Klient vám musí věřit, říká masérka eva těplíková

Podobně jako v předchozích letech vás 
chceme i letos pozvat na návštěvu do našeho 
římskokatolického farního kostela. V prů-
běhu Noci kostelů, která probíhá v našem 
kostele v pátek 23. 5. 2014 od 18.00 do 22.00 
hodin, budou otevřeny a zpřístupněny všechny 
dostupné prostory kostela. 

Při letošním pozvání na návštěvu se chceme 
návštěvníkům věnovat, jak se na návštěvy sluší 
a patří. Nabídneme malé pohoštění a setkání 
s farářem, kostelníkem, varhaníkem v příjem-
ném a přátelském duchu. Letos nepřipravujeme 
žádný speciální kulturní ani zábavný pro-
gram, ale dáváme k dispozici kostel a náš čas. 
Případné komentované prohlídky budou pro-
bíhat individuálně a spontánně podle potřeb 
návštěvníků.

Veškeré důležité informace naleznete na 
webových stránkách: www.nockostelu.cz 
a www.farnostradvanice.cz. Těšíme se na vaši 
návštěvu a společné setkání. 

Marek Jargus, farář

Noc kostelů  
v radvanicích

Hasiči věnovali staré 
hadice do zOO

V úterý 29. 4. 2014 v odpoledních hodi-
nách předal Sbor dobrovolných hasičů Ostrava 
Radvanice zástupcům ZOO Ostrava sedm kusů 
starých a děravých hadic, které už nešlo opravit 
pro potřeby hasičů. Tyto hadice budou sloužit 
ve výběhu šelem.  Kolektiv mladých hasičů tyto 
hadice vyzdobil svými podpisy a také spousty 
krásných obrázků. Doufáme, když už nemohli 
posloužit hadice hasičům tak poslouží aspoň 
zvířátkům.

Za SDH Ostrava Radvanice Jakub Lév
Fotografie jsou na zadní straně.



Dne 12. 3. 2014 oslavili členové Klubu 
důchodců MDŽ. Pod vedením vychovatelky 
Lenky Laštuvkové nám žáci školní družiny ZŠ 

Vrchlického přednesli pásmo písní a básniček 
a předali srdíčka. Přestože na přípravu měli 
málo času, všechno zvládli a svým vystoupe-
ním udělali všem přítomným velkou radost.

Poté připojil své blahopřání místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál a společně s Mgr. Irenou 
Kopciuchovou rozdal ženám květiny. Pak násle-
dovalo pohoštění a volná zábava.

Za všechny členky Klubu Důchodců ještě 
jednou děkuji zástupcům městského obvodu za 
jejich účast a květiny a školní družině za její kul-
turní program.
Ludmila Galušková, předsedkyně KD Radvanice

Foto: KD Radvanice

Každé úterý 
v měsíci

18.30–19.30
Vyzkoušení 

zdarma

Společenský dům Bartovice 
– ZUMBA

14. 5. 15.00 Komise sociální
15. 5. 15.00 Komise kulturní a sportovní

14. 5. 14.00 KD Radvanice – Oslava 
svátků maminek 

15. 5. 16.00
KD Bartovice – Turnaj 
v kuželkách (v případě nepřízně 
počasí přesun na 26.6.) 

16. 5. 18.00 ČSV o.s. ZO – výbor schůze

20. 5. 15.00 Vrchličácký labyrintík – 
tělocvična ZŠ Vrchlického

21. 5. 15.00 82. schůze Rady MěOb RaB 
– kancelář starostky

27. 5. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Zájezd

27. 5. 15.00 Vrchličácký labyrint – 
tělocvična ZŠ Vrchlického

29. 5. 16.00 KD Bartovice – Kácení 
májky

30. 5. 9.00 
a 11.00 Den Dětí – SD Bartovice
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v měsíci květnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v květnu 2014
Blahopřejeme!

Radomír Novák, Eva Ivanská, Július Botoš, Daniel Beník, Jana Macurová, 
Irena Zaoralová, Hana Vohralíková, Eva Machová, Miluše Sochacká, Dalibor 
Bartko, Marcel Zimonyi, Jitka Gondeková, Marie Lorencová, Jaroslav Vosol, 

Radomír Grela, Edita Ištoková, Jan Ištok, Alena Poskerová, Jana Pichová, 
Tomáš Vachala, Pavel Duda, Soňa Růžičková, Jindřiška Třaslínová, Otto 

Kožušník, Vojtěch Mynář, Magdalena Davidová, Miroslav Kocián, Miroslav 
Tvardek, Pavel Zelina, Věra Nováková, Lubomír Linhart, Štefan Hagater, 

Radoslava Pekařová, Alena Legostovová, Jiří Legostov, Kazimíra Kadlecová, 
Jiřina Křístková, Jana Pěgřímková, Ludmila Beránková.

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.

mdŽ v Kd radvanice

zápis do základní 
umělecké školy

Základní umělecká škola Edvarda Runda 
srdečně zve všechny zájemce k zápisu pro školní 
rok 2014–2015.
Připravili jsme pro Vás nabídku v těchto obo-
rech:
-  hudební: housle, klavír, violoncello, kontra-

bas, kytara, harfa, cimbál, zobcová flétna, 
příčná f létna, klarinet, akordeon, hoboj, 
trubka, lesní roh, zpěv, sborový zpěv, var-
hany, keyboard.

Nejmladším dětem nabízíme výuku v Přípravné 
hudební výchově.
-  taneční 
-  výtvarný
-  literárně-dramatický
Zájemci se mohou hlásit v týdnu:
9. června – 13. června 2014 od 1400 do 1700 hod.
v pobočce na ul. Třanovského č. 7 v Ostravě-
-Radvanicích a v budově školy na Keltičkově ul. 
č. 4 ve Slezské Ostravě. 

Bližší informace na tel. číslech 596 232 167, 
733 547 254.

Milý dopis přišel na adresu městského 
obvodu. 

„Vzpomínám pořád na Bartovice a myslím, že 
jsme nežili nadarmo. Můj otec František Pastrňák 
se staral 23 let o hřbitov, podílel se na stavbě 
školky. Usiloval, aby se v obci postavil kulturní 
dům v místě, kde bylo i kino. Cvičil s žactvem 
až do svých 75 let. Jedno období byl předsedou 
Národního výboru v Bartovicích a druhé období 
v Radvanicích. Psal také kroniku.

Jsem vyučená kadeřnice, česala jsem Alici 
Masarykovou, milenku Rostislava Štefánika, 

Adinu Mandlovou a ostatní herečky, které už 
zemřely, poslední byla Zita Kabátová. Když 
mi bylo 18 let, soutěžila jsem ve Vídni a později 
v Budapešti.

Můj syn Petr Peuker, hudebník a zpěvák, slo-
žil jednu píseň o Bartovicích a druhou, když se 
mělo otevírat koupaliště Ještěrka. Už se toho ale 
nedožil, zemřel náhle na infarkt.

Moc vzpomínám na Bartovice a Radvanice. 
Už mi bude v květnu 94 let, špatně se mi píše, 
snad to přečtete.“

Zita Peukerová

dopis: vzpomínám na naši obec



Městský obvod Radvanice a Bartovice začal 
s výměnou starých smutečních skříněk pro 
úmrtní oznámení, které už nesloužily svému 
účelu a nebyly důstojné. Občané si mohou 
úmrtní oznámení vyvěšovat sami. Manipulace 
se skříňkou je velmi jednoduchá. Místo pro její 
otevření je označeno šipkou. Dvířka skříňky 
se otevírají směrem nahoru. Vše je přehledně 
vyznačeno na skříňce.

Jedna skříňka je umístěna u ZŠ Havláskova 
a   d r u há   u  Ř ímskoka tol ického  kos t e la 
u zastávky. (na místech původních skříněk). 
Doufejme jen, že obě skříňky budou dlouho 
důstojně sloužit účelu , ke k terému byly 

pořízeny, a nestanou se terčem útoků van-
dalů.

Text a foto: Jana Sedláková, odbor OaVV
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Dne 21. 5. 2014 uplyne 5. výročí 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní 

Drahomíra Augustinová. 
Zároveň si 14. 8. 2014 připomeneme 
jejích nedožitých 70 let. S láskou 
stále vzpomínají manžel s rodinou.

Dne 23. května vzpomeneme 
4. výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, 
bratr, švagr a kamarád, pan 

Jan Šimák. 
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte 
s námi. Nikdy na Tebe nezapomeneme. 
Vzpomíná manželka Marie, dcera 
Martina, vnuci Lukáš a Pavel. 

Dne 19. 5. 2014 
by se dožil 
70 roků můj 
manžel 

František 
Liščák. 

Vzpomínáme.
Manželka, dcera Ivana, synové Pavel 
a Rosťa s rodinami.

Nové smuteční skříňky

Dne 19. listopadu 
loňského  roku byl i 
v Divadle loutek oce-
něn i   Sen io ř i   r ok u 
2013. Odborná komise 
vybrala z 27 nomino-
vaných mimořádně 
aktivních osob star-
ších 65 let šest laure-
átů. Mezi vyvolenými 
b y l   p a n   J a r o s l a v 

Semecký, bývalý báňský záchranář, redaktor 
a fotoreportér týdeníku Horník, dlouholetý 
šéfredaktor a posléze člen redakční rady RaB 
novin – informativního měsíčníku městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Starostka Mgr. 
Šárka Tekielová oceněnému novináři na prosin-
covém setkání blahopřála se slovy „I když jste 
nevyhrál, pro nás jste letos ten nejlepší senior 
roku“. To setkání bylo pohodové a úsměvné. 
Když v letošním 28. březnu přišla zpráva, že 
jeho život plný lásky a práce skončil, zapůso-
bila jako náhlý studený poryv. Vždyť odešel 
muž, kterému se novinářská práce stala vášní 
a pevně ho zapřáhla do své služby. Byl ukončen 
život muže, který s hlubokou vnitřní radostí 
sloužil svým čtenářům dobře a hodnotně. Při 
práci pro RaB noviny dokázal svými články 
o historii obou obcí vytvořit obraz o díle, které 
v běhu času vytvořili zdejší občané. Byl to 
zkrátka muž na svém místě. Dar života, který 
je nám všem pouze propůjčen, vyplnil pan 
Jaroslav Semecký nezdolnou pracovitostí, 
svědomitostí, spolehlivostí a láskou ke svým 
nejbližším.

Čest jeho památce.

Pan Jaroslav Semecký se narodil 27. ledna 
1935 v Českých Budějovicích. Po základní 
škole v roce 1950 odešel v rámci Lánské akce 
do Ostravy, kde se v roce 1952 vyučil horní-
kem. V roce 1954 nastoupil vojenskou službu 
k PTP (13. Technický prapor) na Kamčatku 
v Petřvaldě. Pak se vrátil na Důl Alexandr 
v Kunčičkách, kde pracoval jako kombajnér 
a později jako revírník. V roce 1963 nastou-
pil  jako zách ranář na HBZS v Ost ravě-
Radvanicích. Absolvoval VPŠH a pracoval jako 
vedoucí dokumentaristiky. V roce 1987 nastou-
pil do redakce novin Ostravsko-karvinský hor-
ník. V roce 1994 odešel do důchodu. Od roku 
1997 pracovala na úřadu Ostrava-Bartovice 
jako šéfredaktor RaB novin. V roce 2007 tuto 
práci ukončil, nicméně dále do novin přispíval 
a byl až do své smrti členem redakční rady. 

Jeho největším koníčkem bylo fotografování. 
Každé povolání bral jako poslání. 

Dagmar Joklová, kronikářka

Pan Jaroslav Semecký (*27. 1. 1935 – † 28. 3 2014) akce v knihovně
 Den pro rodinu
v Dalimilově parku a knihovně
hry, soutěže, výtvarné dílny a další
středa 14. 5. | od 14.00 do 17.00 
 Srdíčko pro maminku
výtvarná dílna pro děti
čtvrtek 22. 5. | od 13.00 do 16.00
 První lásky – žádné vrásky
čtení a povídání o knihách na téma trable 
s láskou
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 26. 5. | od 14.00
 Máj, lásky čas
test pro děti 
květen | během půjčování
 Nejbližší příbuzní
výstava fotografií ze ZOO Ostrava
věnovaná šimpanzům a novému Pavilonu 
evoluce
květen | během půjčování
 Hurá, už jsem čtenář!
závěrečné setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
květen | v dopoledních hodinách
 Čtení pro potěšení
příjemně strávené chvíle nad knihou
V LDN – Radvanicích
květen | v odpoledních hodinách
 KLUB SLUNÍČEK 
Za zvířátky do ZOO s rodiči
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
květen | v dopoledních hodinách

Za jeho práci mu poděkoval náměstek  Q

ostravského primátora Ing. Petr Štěpánek. 

Foto: Magistrát města Ostravy.
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8. duben je mezinárodním dnem Romů, 
který si připomněly také děti na Trnkovecké 
škole.   Poslouchaly  např ík lad  „Romské 
pohádky“ a zkusily si nakreslit romskou vlajku. 
Romská vlajka je tvořena modrým a zeleným 
pruhem, uprostřed je červené kolo. Modrý 
pruh symbolizuje blankytnou oblohu a spojení 

s duchovnem, zelený pruh připomíná život 
poutníků na zemi. Červené kolo s 16 paprsky 
je obrazem kola a kočování, ale také čakry, 
která se objevuje na vlajce Indie, symbolizující 
původ Romů.

Text a foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.,  
ZŠ Trnkovecká

mezinárodní den romů 
také na trnkovci

Brána do světa folku 
a country

Mirka a Denisa, dvě 
děvčat a  ze  šes té  t ř ídy 
ZŠ Trnkovecká, zpívají 
opravdu s chutí. O tom 
se přesvědčujeme každý 
týden, když v hudebním 
kroužku s improvizova-
ným mikrofonem zkou-
šejí nejnovější hity nebo 
třeba i hudební pecky šedesátých let. Česky 
i anglicky, s doprovodem i samy – a capella, jak 
říkají odborníci. Své pěvecké nadání předvedly 
naše žákyně také v Michálkovicích, kde se 29. 
března zúčastnily s písněmi „Časy se mění“ od 
Boba Dylana a „Jízda“ od Alice Springs oblast-
ního kola hudebního festivalu Brána. Trocha 
nervozity a strach z poroty se sice podepsaly na 
výkonu, ale zůstaly skvělé zážitky a chuť jít dál. 
Tak ať se daří, Little Girls!

Mgr. Hana Pušová, ZŠ Trnkovecká

Při návratu z jarní vycházky do přírody 
dostaly trnkovecké děti od jedné milé paní neče-
kaný dárek – několik pestrých klobouků. Protože 
však klobouků nebylo dost na celou skupinu, roz-
hodli jsme se pustit do výroby vlastní „jarní klo-
boukové kolekce“. Tvorba nám šla pěkně od ruky. 
Na pódiu našeho školního sálu se dva dny poté 
odehrála malá módní přehlídka, při které prkna 
duněla pod tanečními kroky dětí.

Text a foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.,  
ZŠ Trnkovecká

Více fotografií najdete na poslední straně.

Jarní trnkovecká klobouková kolekce

Děti mne stále překvapují svými dramatic-
kými nápady, pro rodiče připravujeme pestrý 
program na besídky. Také se svým vystoupením 
reprezentujeme školu na přehlídce činností ŠD 
Matička v KD v Bartovicích nebo na přehlídce 
dětské divadelní tvorby Arénka v Divadle lou-
tek v Ostravě.

Děti tam rády zhlédly představení drama-
tických kroužků a celou zimu v družině sepi-
sovaly a nacvičovaly dramatizaci pohádky pro 
tento školní rok. Nebylo to lehké vymýšlení. 
Družina již předvedla v minulých letech třeba 
Noc na Karlštejně, pohádky Ať žijí duchové, 
Madagaskar, Šmouly, Saxanu a naposledy 

scénky z Mrazíka. Při 1. oddělení ŠD vznikl 
letos dramatický kroužek. Děti vytvořily scénář 
„Mach a Šebestová světem pohádek“. O tom, 
jak mám opět skvělé a nápadité děti, se jistě 
můžete přesvědčit například na Vrchličáckém 
labyrintíku v úterý 20. 5. ve školní tělocvičně 
nebo na Radvanických slavnostech 20. 9. Nácvik 
již úspěšně pokračuje, vrcholí výroba kulis 
a kostýmů a vymýšlíme taneční choreografie. 
Dnes vám alespoň malé herce přiblížím nějakou 
fotečkou. Fotografie najdete na poslední straně.

ZŠ Vrchlického, Lenka Laštuvková, vedoucí 
vychovatelka ŠD

další vystoupení malých herců

trnkovecké děti se podílely na 
mezinárodní výstavě v Berlíně

Naši žáci přispěli svou tvorbou k mezinárodní 
výstavě „Give me your hand“ (Podej mi svou 
ruku) na World Exhibition of Children’s Art 
2013–2014,   k t e r á   se   kona la   v   Be r l í ně 
v Kinderkunst Museum of Children‘s Art. Za 
tuto účast jsme obdrželi certifikát. 

Text a foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.,  
ZŠ Trnkovecká
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matematický klokan
Mezinárodní soutěže MATEMATICKý 

KLOKAN, která vznikla v roce1980 v Austrálii, 
se naše škola účastní každoročně a tedy i letos. 
Školní kolo soutěže se v České republice konalo 
21. 03. 2014. Žáci základní školy jsou rozdě-
lení do čtyř kategorií Cvrček (2. a 3. ročník), 
Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) 
a Kadet (8. a 9. ročník). Této soutěže se zúčast-
nilo 188 žáků naší školy a zde jsou ti nejlepší: 

Cvrček – Ludmila Pazderová, Natálie 
Hrabálková, Kateř ina Rašková a Tereza 
Hradská. Klokánek – Karolína Ivančivová, 
Michal Sulek, Jakub Tomíček a Jan Klimíček. 
Benjamín – Jakub Volný, Manh Tu Nguyen 
a Štefan Herák. Kadet – Marek Linhar t, 
Michaela Stošková a Jan Sapeta. Gratulujeme 
a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Mgr. Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

V pondělí 10. 3. 2014 
jsme ve Společenském 
domě v Bartovicích měli 
karneval s Hopsalínem, 
který pro nás připravily 
pní učitelky. Jako vždy 
se moc povedl. Rodiče, 
babičky a dědečci s námi 
tančili na písničky v rytmu 
diska, nebo nám drželi 
palce a povzbuzovali nás 
během soutěží. Maminky 
nám letos připravily moc 
pěkné masky, a za to jim 
moc děkujeme. Karneval 
byla jedna velká sranda.

Děti mateřské školy  
Za Ještěrkou

Karneval s Hopsalínem

Každoročně jezdily naše děti na 5denní tzv. 
„Školky v přírodě“, kdy rodiče pobyt dětem 
hradili. Od roku 2011 organizujeme Ozdravné 
pobyty, na které přispívá sta-
tutární město Ostrava z Fondu 
pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší (4500 Kč na dítě).

V roce 2012 se změnily pod-
mínky (pobyt trvá nejméně 14 
dnů), což pro 4–6leté děti je 
dlouhá doba odloučení od svých 
nejbližších. 

Důvod, proč ozdravné pobyty 
organizujeme? Děti, které do MŠ 
Radvanice docházejí, tak i v této 
oblasti bydlí. V době inverzního 
počasí, kdy pobyt musí být organizován (listopad 
až duben) je 14denní pobyt dětí přínosem pro 
jejich zdraví. A mohou jet i děti, jejichž rodiče by 
nemohli poslat z finančních důvodů své dítě na 
ozdravný pobyt. A to, že každým rokem žádáme 
o dotaci pro větší počet dětí, vypovídá o tom, že 
děti i jejich rodiče mají o pobyt zájem.

Ale samozřejmě musím dodat, že bez aktiv-
ního přístupu paní učitelek by to nešlo. Za to jim 
patří velké poděkování a obdiv.

Před pár dny se z této akce 
vrátilo 34 dětí. Užívaly si na 
rekreační chatě Relaxa v oblasti 
Jeseníků. Pro děti byl připraven 
agenturou i sportovně zábavný 
program – Noemova archa, Lesní 
hlídka, lezení po horolezecké 
stěně, jízda na poníkovi, která 
patřila k nejkrásnějším zážitkům 
dětí.

Za pár dnů nás čeká podání 
žádosti na další školní rok, určitě 
tuto možnost opět využijeme.

Konání a organizování náročné akce jako je 
Ozdravný pobyt, je velmi přínosný nejen pro 
zdraví dětí, ale i pro celkový rozvoj jejich osob-
nosti.

Lérová Dana, ředitelka MŠ Radvanice
Foto: MŠ Radvanice

Více fotografií najdete na poslední straně.

děti z mŠ radvanice absolvovaly 
14denní ozdravný pobyt

trnkovecká škola opět 
vyrazila do školy v přírodě

31. 3. 2014 vyrazilo jako každoročně 40 našich 
dětí do školy v přírodě a to na Ostravici na chatu 
Svoboda. Školy v přírodě se převážně zúčast-
nily děti z prvního stupně. Celý pobyt byl veden 
pod vlajkou hledání pokladu zbojníka Ondráše. 
Starší žáci se stali garanty soutěžních druž-
stev. V rámci této hry plnily jednotlivé skupiny 
spousty úkolů zvyšujících jejich tělesné i duševní 
schopnosti. Hry měly také prověřit spolupráci 
uvnitř družstva. Oblíbenými se staly turistické 
výlety do okolí, kde někteří i přes nepřízeň počasí 
vyšli až na nejvyšší vrchol Beskyd. Mnozí překo-
nali sami sebe, když zvládli vyjížďku na koních. 
Všechny soutěže vyvrcholily závěrečným hle-
dáním pokladu. Vyluštěné šifry ukazovaly na 
směr cesty, kde děti na jejím konci čekal poklad. 
Bylo to náročné a zároveň poutavé. Poklad našli 
všichni a spokojenost z pobytu je na místě.

Mgr. Petra Kichnerová, ZŠ Trnkovecká

V březnu nás opět paní knihovnice pozvaly 
na další výtvarnou dílnu do knihovny. Nejprve 
jsme vyzkoušeli nové atrakce v krásně uprave-
ném parku. Tentokrát jsme dostali za úkol při-
nést si s sebou polystyrénové vajíčko. Někteří ho 
nesehnali, dostali ho tedy od paní knihovnice. 
Připadalo mi zpočátku, že vytvořit patchwor-
kovou kreaci za pomoci mnoha špendlíčků 

bude příliš těžké pro moje třeťáky a čtvrťáky. 
Paní knihovnice nás naučily skládat malinké 
čtverečky látek do tvaru čepičky, a tak jsme se 
začali prát s náročnou výrobou kraslic. K mému 
velikému překvapení zvládly všechny děti svoji 
kraslici. Některým trochu musely pomáhat paní 
knihovnice. Všichni jsme měli obrovskou radost 
ze složité práce. Už jsem zvědavá, co si pro nás 
radvanická knihovna zase příště vymyslí.

ZŠ Vrchlického, Lenka Laštuvková,  
vedoucí vychovatelka ŠD

výtvarná dílna v knihovně
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Statutární město Ostrava 
upozorňuje na splatnost poplatku za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů v roce 2014

ZMĚNA!!!
Od letošního roku nebudou zasílány složenky k úhradě poplatku za 

komunální odpad. Úřad se tak snaží ušetřit finanční prostředky. Dříve 
pracovníci magistrátu obesílali občany poštovními poukázkami. Ukázalo 
se, že rozesílání poštovních poukázek je finančně náročné a neefektivní. 
V dnešní době je běžné, že lidé platí své platby bezhotovostně. Tento způ-
sob je pohodlnější a levnější a stává se již standardem. Doporučujeme 
občanům využít možnost placení poplatku pomocí SIPO.

Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad je 30. června 2014.
Poplatek ve výši 498 Kč na osobu je možné uhradit hotově nebo platební 

kartou kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2014 v pokladně Magistrátu 
města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská 
Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101 v pokladních hodinách:

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. 
úterý 8.00 – 15.30 hod.
čtvrtek  8.00 – 16.00 hod. 
pátek  8.00 – 11.00 hod.

Pokud s sebou vezmete doklad o zaplacení poplatku za předchozí 
období, na kterém je uveden váš variabilní symbol, urychlíte tak prove-
dení platby. Doporučujeme navštívit pokladnu již nyní a vyhnout se tak 
nepříjemnému čekání.

Další způsoby úhrady poplatku na č. účtu 30015-1649297309/0800: 
- bankovním převodem nebo složenkou typu A se správným variabil-
ním symbolem, 
- prostřednictvím SIPO (poplatník nám musí sdělit spojovací číslo SIPA, 
pokud tak již neučinil v předcházejícím období, a to do 15.  května).
Informace o variabilním symbolu (zůstal stejný jako v loňském roce) 

nebo navedení poplatku do SIPO získáte na lince 844 12 13 14, případně 
mohou občané kontaktovat pracovnice oddělení daní a cen, nebo na adrese 
komunalniodpad@ostrava.cz. Těmito způsoby nám může občan sdělit svou 
e-mailovou adresu a na blížící se termín splatnosti bude upozorněn zaslá-
ním krátké zprávy. Poplatek je možné uhradit také formou splátek. 

V úterý dne 25. 2. 2014 se konal předposlední koncert vážné hudby 
ze série jarních koncertů. I přes nepřízeň počasí se dostavili ti nej-
větší příznivci vážné hudby. Repertoár koncertu byl do poslední chvíle, 
z důvodu onemocnění zpěvačky, nejasný. Nakonec byl sestaven z větší 
části ze zpěvu, a to mají návštěvníci koncertů nejraději, a z druhé části 
hrou na kytaru. Mgr. Jiří Bystroň, který koncert provázel průvod-
ním slovem, tentokrát představil jednotlivé studenty, kteří i přes své 
mládí jsou již držiteli mnoha ocenění nejen na domácí, ale i zahraniční 
hudební scéně. Představily se nám studentky konzervatoře Karolína 
Levková, Isabela Ufrlová a Barbora Jirásková za klavírního doprovodu 
profesorky Mgr. Reginy Bednaříkové. Předvedly úžasné profesionální 
výkony. Měly tak trošku výhodu. Krásné tváře i líbezné hlasy si oka-
mžitě získaly všechny posluchače. Jediný zástupce mužů to měl proto 
těžší, ale student Jakub Sivek, který se prezentoval hrou na kytaru, 

rovněž držitel mnoha ocenění, to 
hravě ustál a lehkost, se kterou mu 
klouzaly prsty po strunách kytary, 
by mu mohli všichni profesionální 
kytaristé jen závidět.

Další krásný hudební zážitek za 
námi. Ten poslední jarní bude 6. 5. 
2014 jako obvykle v 17.00 hodin. 
Těšíme se na vás!

Jana Sedláková, odbor OaVV

Jarní koncert na radnici změna umístění autobusové 
zastávky u OCJ - průzkum

Přemístění autobusové zastávky u OCJ se řeší již od r. 2007, kdy měst-
ský obvod zadal zpracování projektové dokumentace „Posunutí zastávky 
u Ještěrky“. V září 2009 se konalo ve SD v Bartovicích veřejné projedná-
vání posunu zastávky MHD (směr Ostrava) na ul. Těšínská u OCJ. Stavba 
nebyla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků. Na nalé-
hání návštěvníků OCJ, občanů a zastupitelů městského obvodu, že není 
zrealizována již naplánovaná stavba, zadal městský obvod v r. 2013 zpra-
cování PD „Výstavba chodníku podél ul. Těšínské od OCJ po zastávku“, 
která obsahuje i přesunutí zastávky blíže k OCJ. Zastupitelstvo rovněž na 
realizaci této akce schválilo finanční prostředky v rozpočtu na rok 2014.

Vzhledem k tomu, že se na úřad městského obvodu v posledních 
dnech obrátil větší počet občanů z Bartovic s nesouhlasným stanovis-
kem ohledně této stavby a není tedy zřejmé, že realizace přemístění této 
zastávky je v souladu s většinovou vůli občanů městského obvodu, roz-
hodli jsme se osobně se setkat a popovídat si o této konkrétní záležitosti 
se všemi občany, kterých se přemístění zastávky týká, ať už bydlí v kon-
krétní lokalitě, či na zastávce nastupují nebo vystupují.

Setkání se uskuteční ve středu 14. 5. 2014 od 14 do 17hod. a v neděli 
18. 5. 2014 od 14 do 18hod. v prostorách KD v Ostravě-Bartovicích 
(vedle MŠ). Na místě samém se každý občan může seznámit s dokumen-
tací k projektu a osobně v písemné podobě se může vyjádřit k umístění 
zastávky. Občanům bydlícím v této lokalitě bude zaslána rovněž písemná 
pozvánka do schránek.  Mgr. Šárka Tekielová, starostka



STŘECHY
Pokládka rovných a šikmých střešních krytin• 
Výroba a montáž klempířských prvků • 
a parapetů
Montáž střešních oken• 
Nástřik půdních prostor proti škůdcům• 
Zateplení střech• 
Hydroizolace• 
Stavba pergol• 
Odvoz a likvidace odpadů• 
Zednické práce• 
Zateplení stěn budov• 
Montáž plastových oken a dveří• 
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií• 
Kompletní dodávky materiálu• 

Nemáte dostatečnou hotovost? Umožníme Vám 
platbu formou splátek. Zdarma zhotovení 
cenové nabídky.

Tel.: 775 210 970 | chrastinar@seznam.cz
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail: kominictvi1@seznam.cz,  

tel.: 605 379 799

Nabízím Vám:
•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	práce	
za	NÍZKÉ	CENY	
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PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 	 špalky	30	cm	690	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 850	Kč	/	1prm/s
Buk:	 špalky		 1100	Kč	/	1	prm/s
	 štípaný	 1050	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč	/	ks
Při	objednávce	nad 4 prm	1ks	pytlíku	třísek	
zdarma.
Doprava	zajištěna	vozem	AVIE.

AKCE  
Smrk špalky 650 Kč / 1 prm/s  
(do	vyprodání	zásob)

Tel.: 725 987 422

inzerce

ARBOR MORAVIA    Akce!!!
Ovocné stromky a ke e Palivové d íví:
Okrasné stromy, ke e a r že špalky 600,-/prm/s
Trvalky a letni ky štípané 700,-/prm/s
Hnojiva, substráty, post iky
Otevírací doba: 8-17, so 8-12
 Pet vald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

MOTOBAR 
HORIZONT 
ve Společenském domě  

v O.-Bartovicích v provozu. 
Každý měsíc turnaj v šipkách. 

Country večer se skvělou kapelou. 
KARAOKE a jiná hudební produkce. 

Možnost firemních večírků, oslav 
a předváděcích akcí. 

Jste všichni srdečně zváni. 

Motobar Horizont  
mobil: 728 087 421 

MOTOBARHORIZONT.webnode.cz 

Zveme	Vás	do	nově	
otevřené	vinotéky 

"Vínečko" 
v	Ostravě-Bartovicích	–	vedle	

hospůdky	Ramses.	
Nabízíme	sudová	a	lahvová	 
vína	z	Velkých	Bílovic.	

Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu.	

Konečná Lenka 
Tel: +420 595 221 141

Mob: +420 602 725 825 

ZLATNICKÁ DÍLNA  
GABRIELA ŠČERBOVÁ
-	výroba	zlatých	a	stříbrných	šperků

-	snubní	a	zásnubní	prsteny
-	opravy	a	prodej	šperků

Výrobní	ceny.

Provozní doba: 
pondělí	a	čtvrtek
12:00	–18:00	hodin
úterý,	středa	a	pátek	
10:00–17:00	hodin

tel.: 737 238 837 
e-mail:	scerbovagabriela@seznam.cz

Adresa:	
Čapkova	36,	Ostrava-Radvanice

www.projrybv-k.cz 
Celoroční	prodej	živých	 

pstruhů,	kaprů	a	jiných	ryb.	
Možnost	vlastního	odlovu.	 

5	minut	od	Havířova!	
Ryby	kucháme,	porcujeme.	
V	Šenově	naproti	mlýnům	 
u	STK	odbočte	dle	tabule,	

odtud	je	to	cca	minutku	jízdy. 
Tel. č. 737 959 458 

Nejsme rybník u hlavní cesty !!! 

Klempířství – JUREČEK
Ostrava-Radvanice

•	Klempířské	a	pokrývačské	práce	•	Údržba	a	opravy	střech	 
a	okapových	systémů	•	Montáže	střešních	oken

•	Další	klempířské	a	pokrývačské	práce
Zavolejte: 737 765 536, 596 227 657 

e-mail:	klempířství@seznam.cz,	klempirstvi.jurecek.sweb.cz
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Akce NA NAšIcH ZáklAdNícH škOlácH

STARé HAdIce dO ZOO

Foto: Roman Pecháček a Michaela Sasínová

Mš RAdvANIce NA OZdRAvNéM pOByTu


