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Pozvánka 
na radvanické 
slavnosti
Srdečně zveme všechny spoluobčany na 
Radvanické slavnosti, které se uskuteční 
v sobotu 20. 9. 2014 na ul. Poláškové (u býva-
lého koupaliště) v Ostravě-Radvanicích.
Program:
14:00 zahájení

14:10 vystoupení žáků mateřských a 
základních škol

15:00 pirátské hrátky s pirátkou Sofií 
(zábavný program pro děti)

16:00 Klauni z Balónkova  
(balónková show)

17:00 Elvis Presley revival

18:00 Míša Růžičková  
(pořad pro děti Zpíváme a tan-
číme s Míšou)

19:00 skupina HEC  
(k poslechu a k tanci)

21:45 ohňostroj

22:00 Zdeněk Izer

23:00–24:00

 skupina HEC  
(k poslechu a k tanci)

Doprovodný program: prezentace místních 
spolků a sborů dobrovolných hasičů, kolotoče, 
nafukovací atrakce, stánkový prodej.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Není to ani dva měsíce, co jsme v RaB 
novinách přinesli informaci, že se v okolí 
Společenského domu v Bartovicích bude budo-
vat naučná stezka. Dnes je již naučná stezka 
před dokončením, chybí jen doplnit informační 
tabule, a občané se mohou těšit z dalšího pro-
storu, který prošel estetizací a bude sloužit 
zejména dětem.

„Jsem ráda, že se nám to povedlo za tak krát-
kou dobu, takže si ještě letos mohou děti ze škol 
a školek a také maminky s dětmi naučnou stezku 
užít. Chtěli jsme také v této části obvodu vybu-
dovat park pro děti a zvolili jsme formu spojenou 
s naukou o přírodě. Oživením okolí společen-
ského domu si slibujeme i to, že se nám podaří 
přilákat i návštěvníky objektu“ řekla starostka 
městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová.

Trasa naučné stezky běží po zcela přírod-
ním chodníčku o šířce 1,2 metru se štěpkovou 
pochůzí vrstvou, která je lemovaná obrubami 
z impregnované kulatiny nebo je zcela bez 
obrub. Stezka se protáhla mezi stávajícími 
stromy a doplní ji informační tabule s popisem 
vztahujícím se k místnímu životnímu prostředí, 
případně k obecným vlastnostem životního 
prostředí a jeho vazbám na člověka. Stezka 

pokračuje i přes parkoviště, zde je ale vyznačena 
pouze malbou na stávajícím povrchu. Stezku 
doplňují lavičky jak pro klidové zóny, tak i pro 
zóny s hracími prvky, jako jsou houpačky nebo 
skluzavky, které jsou umístěny v „prolukách“ 
mezi stávajícími stromy. Součástí prostoru 
budou také odpadkové koše či ptačí budky, část 
stezky bude osazena kontejnery se zelení a čás-
tečně opatřena kůly tvořícími bezpečnostní pře-
kážku pro najetí vozidla až do prostoru stezky.

„Moc se těším, že prostor kolem stezky bude 
využíván našimi občany k odpočinku a dětmi ke 
vzdělání a hrám,“ zakončila starostka.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Foto: BcA. Roman Pecháček

Ekologická naučná stezka u Sd 
v O.-Bartovicích je již před dokončením
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Čisticí vůz „Ferda“
Od prosince 2013 má v majetku náš měst-

ský obvod nový čisticí vůz. Děti mu na základě 
vyhlášené soutěže v červnu vybraly jméno 
„Ferda“.

Jedná se o vozidlo se zametací nástavbou, 
které je schopno mimo komunikací čistit také 
chodníky, malá parkoviště a odstavné plochy. 
Po demontáži čisticí nástavby a ve spojitosti 
s dalším technickým příslušenstvím bude vozi-
dlo využíváno k dalším pracím v souvislosti 
s úklidem městského obvodu. 

Z dotace MŽP získalo statutární město 
Ostrava celkem 3 čístící vozy, z toho po 1 voze 
používají Technické služby Slezská Ostrava a 
Ostravské komunikace a poslední vůz vlastní 
právě náš městský obvod a zastupitel SMO 
Aleš Boháč, který se o tuto záležitost zasadil 
říká, že věří, že vůz bude mít výrazný přínos 
pro zlepšení kvality nejenom ovzduší v měst-
ském obvodě, ale i čistoty komunikací a chod-
níků.

Pavla Kolářová,  
odbor SŘDaŽP

V poslední době zaznamenáváme zvýšené 
množství odpadů, které jsou ukládány mimo 
místa k tomu určená, tj. především vedle kontej-
nerů na tříděný odpad. Jedná se o odpad, který 
do těchto kontejnerů nepatří (elektrozařízení, 
stavební suť, zařizovací předměty, nábytek, 
apod.) a měl by být odevzdán ve sběrném dvoře. 

Je zakázáno odkládat jednotlivé složky 
odpadu mimo nádoby nebo místa k tomuto účelu 
určená, nebo odkládat složky odpadu do nádob 
nebo na místa určená pro jiné složky odpadu než 
jsou složky odkládané. Odpad uložený mimo 
kontejnery nejenže narušuje životní prostředí 
a vzhled obce, ale rovněž se tím občan, který se 
takto zbaví odpadu, dopouští přestupku, který 
může být v přestupkovém řízení sankcionován 
pokutou ve výši až 50.000 Kč. 

Likvidaci odpadu uloženého mimo místa 
k tomu určená společnost OZO Ostrava, s.r.o., 
neprovede a je jen na pracovnících našeho 
městského obvodu, aby zajistili jeho likvidaci 

tak, aby se tyto lokality nestaly skládkami. 
Jistě všichni chceme, aby náš městský obvod 
byl čistý, a proto nebuďme k tomuto problému 
lhostejní. 

Výše uvedený odpad je možno bezplatně 
odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Lihovarská 
v Ostravě-Radvanicích, a to v úterý až pátek 
v době od 10:00 do 20:00 hodin, sobota 8:00 až 
14:00 hodin. V rámci pomoci občanům v řešení 
likvidace velkoobjemových odpadů z domác-
ností rovněž městský obvod dvakrát ročně zajiš-
ťuje přistavení velkoobjemových kontejnerů, 
a to dle předem zveřejněných harmonogramů. 

V případě zjištění osoby, která ukládá odpad 
mimo místa k tomu určená, bude městský obvod 
Radvanice a Bartovice postupovat veškerými 
zákonnými cestami tak, aby byla za své jednání 
také potrestána. Je třeba si uvědomit, že takoví 
lidé škodí nám všem. Nebuďme proto k těmto 
negativním jevům lhostejní.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Nedávejte do kontejnerů, co tam nepatří

Čisticí vůz už má na kapotě postavičku Ferdy  Q

mravence, podle kterého byl pojmenován. 

 Foto: BcA. Roman Pecháček

Ačkoliv žáci měli dva měsíce volno, ve 
školkách i školách městského obvodu se pilně 
pracovalo. Budovy se zateplovaly a rekonstru-
ovaly. Žáci a učitelé se tak mohou těšit, školní 
výuka bude probíhat v hezčím prostředí, rad-
nice se pak těší, že za faktury za teplo bude platit 
výrazně méně a uspoří finanční prostředky na 
jiné projekty.
Rekonstrukce Mateřské školy Bartovice

Asi největší práce probíhaly v Mateřské 
škole Bartovice, kde městský obvod realizoval 
druhou etapu rekonstrukce objektu.

Hlavní část prací se týkala společenského 
pavilonu, který je součástí mateřské školy a byl 
v podstatě v havarijním technickém stavu. 
Práce začaly v červenci a měly by být dokon-
čeny v září letošního roku. 

O prázdninách se školy a školky proměnily ve staveniště

V rámci tohoto projektu budou v předmětné části 
budovy školky vyměněna všechna původní dřevěná 
okna, zateplen obvodový obal budovy a vnitřní pro-
story budou kompletně revitalizovány – ve školce 
bude nové vytápění a elektroinstalace. 

Druhá etapa tak navázala na předchozí inves-
tiční etapy budovy. Konečným cílem rekon-
strukce bude to, aby školka po této investici 
vyhovovala jak z hlediska tepelně -technických 
a hygienických, tak estetických vlastností 
v rámci současných požadavků na objekty. 

Celkové náklady na revitalizaci objektu činí 
5,1 milionu korun. V rámci zpracování tohoto 
záměru vedení městského obvodu požádalo 
statutární město Ostrava o spolufinancování 
projektu. Za podpory městského zastupitele 
Bc. Aleše Boháče se podařilo obhájit transfer 
na spolufinancování ve výši 4,5 milionu korun. 
Zbylou část investice spolufinancuje městský 
obvod Radvanice a Bartovice ze svých zdrojů. 

Pevně věříme, že vynaložené úsilí na tuto 
revitalizaci ocení jak nejmenší uživatelé této 
budovy a učitelé, tak širší veřejnost, neboť se 
jedná o budovu, jež je hojně využívána nejenom 
členy klubu důchodců a zájmových spolků, ale 
také občany k různým příležitostem. 
Zateplení budov základní školy 
na ul. Havláskova a Vrchlického

Pracovalo se také na zateplování budov 
základní školy na ul. Havláskova a Vrchlického. 
V rámci projektu EKOTERMO III statutární 
město Ostrava získalo peníze z dotačního 
titulu na zateplení budov ve svém vlastnictví. 
Byly mezi nimi obě výše zmíněné budovy ZŠ 

Vrchlického. Zateplení obou objektů provádí 
f irma OMLUX a hodnota díla se pohybuje 
kolem 6,7 milionu korun. 

Od zateplení pláště obou škol si vedení měst-
ského obvodu slibuje hlavně snížení finanční 
náročnosti na teplo v době zimních měsíců.
Zateplení Mateřské školy Radvanice

Pracovalo se také na druhé straně radnice, 
kde nový plášť získávala také Mateřská škola 
Radvanice. V budově byla vyměněna všechna 
původní dřevěná okna a zateplen celý vnější 
obal budovy. Cílem zateplení je také snížení 
částek, které radnice našeho městského obvodu 
platí za teplo.

Celkové náklady na revitalizaci objektu 
v rámci tohoto investičního záměru činí 2,5 
milionu korun. Tento projekt byl přihlášen do 
dotačního programu ze státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci operačního pro-
gramu životní prostředí a byl úspěšně schválen. 
Přidělená dotace pokryje 1,4 milionu korun, 
zbylou část f inancí, kterou tvoří takzvané 
nezpůsobilé výdaje, ve výši 0,9 milionu korun 
spolufinancuje statutární město Ostrava s měst-
ským obvodem Radvanice a Bartovice. 

„Je to radost, když vidíte, jak se ty šedé budovy 
mění před očima v barevné. Navíc mě těší, že se 
nám podařilo za 4 roky zrekonstruovat většinu 
budov našich škol a školek, a to nejen zvenku, ale 
i zevnitř a děti i jejich učitelé tak mohou větší část 
svého dne strávit v příjemném a krásném pro-
středí“ řekla starostka Mgr. Šárka Tekielová.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
Foto: BcA. Roman Pecháček



Prázdniny se blíží ke konci a děti mohou 
bilancovat prožité letní dny, dovolené, tábory, 
zážitky. V minulém týdnu v pátek proběhlo 
slavnostní ukončení 2. turnusu příměstského 
tábora, na který stejně jako v loňském roce, 
tak i letos získal městský obvod Radvanice 
a Bartovice prostředky z rozpočtu statutárního 
města Ostravy. 

Děti ve věku 6 až 15 let se scházely každo-
denně od pondělí 11. 8. 2014 do pátku 15. 8. 2014 
s pracovnicí, která zastupovala úřad Radvanice 
a Bartovice, a se strážníky úseku prevence 
Městské policie Ostrava. Byl pro ně připraven 
bohatý a velmi zajímavý program, při kterém 
si zahrály spoustu sportovních i vědomost-
ních her a soutěží, kreslily, kreativně tvořily 
a taktéž podnikly několik zajímavých výletů. 
Navštívily Hornické muzeum Landek, Lesní 
školku v Bělském lese a Jízdní oddíl Městské 
policie Ostrava ve Staré Bělé, kde si vyzkoušely 
jízdu na služebním koni. Na výletě v Mostech 
u Jablunkova si zkusily jízdu na bobové dráze, 
která sklidila největší úspěch, protože pro vět-
šinu dětí to byla jejich první bobová dráha, na 
které se projely.

Z tábora si dět i odnesly nejen drobné 
odměny, ale i spoustu nádherných zážitků. Při 
slavnostním rozloučení děti vyjádřily nadšení, 
spokojenost a přání zúčastnit se takového tábora 
i v příštím roce. 

P r o j e k t  p ř í m ě s t s k é h o  t á b o r a  m á 
v Radvanicích a Bartovicích již letitou tradici. 
Svým obsahem byl přínosem v rámci prevence 
kriminality dětí a mládeže, zejména v oblasti 
předcházení nebezpečných patologických 
jevů, jakými jsou konzumace alkoholu a jiných 
návykových látek, pouliční majetkové a násilné 
kriminality. Současně př ispívá ke změně 
obrazu policejních složek v očích dětí. Policie 
byla představena hlavně jako služba nabízející 
pomoc a ochranu, nikoliv jako pouhá represe. 
Celý projekt by měl děti vést ke smysluplnému 
aktivnímu trávení volného času a ukázat jim 
možnosti sportovního a kulturního vyžití, které 
jsou dostupné v jejich bydlišti a blízkém okolí. 

Formou her a soutěží děti poznávají hra-
nice svých možností, schopností a dovedností. 
Mají možnost rozvíjet své sebevědomí, soci-
ální dovednosti a formovat svůj pozitivní vztah 
k přírodě. Rozšiřují svůj kulturní rozhled a vlas-
tivědné znalosti. Nenásilnou a zábavnou formou 
jsou dětem vštěpovány zásady bezpečného způ-
sobu chování ve vnějším prostředí. 

Všechny děti obdržely pamětní listy, dárečky 
a diplomy za účast v soutěžích v průběhu tábora. 
Příměstský tábor lze hodnotit jako úspěšný 
a fungující projekt, který je dětmi pozitivně při-
jímán a velmi kladně hodnocen. 

A co dodat závěrem – prázdniny končí, děti 
jsou odpočaté a tak hurá do školy. 

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru SVaŠ 
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I v Bartovicích 
se moštuje

Výbor ZO ČZS v Bartovicích oznamuje 
všem, že od 27. srpna 2014 zahajuje provoz naše 
moštárna na Březové 18. Moštovat bude opět př. 
Pavel Ráček, Bémova 15, tel. číslo 604 380 010.

Moštovat se bude do konce října každou 
středu od 15:00 do 19:00 hodin.

Jiný termín a případné moštování v listopadu 
si můžete domluvit přímo s ním telefonicky.

Moštárna zpracovává jen čisté, zdravé 
ovoce. O způsobilosti ovoce ke zpracování roz-
hoduje obsluha, která je oprávněna odmítnout 
příjem nevhodného ovoce. Pro hotový mošt si 
každý přinese vlastní nádoby a pevné zbytky po 
moštování může odhodit na místě do kontejneru 
pro bioodpad. Pro uplatnění slevy za moštování 
je třeba předložit členský průkaz ČSZ s vylepe-
nou známkou na rok 2014.

Cena moštování je 5 Kč za 1 litr moštu 
a u člena ČZS je sleva 40 procent.

Výbor ZO ČSZ Ostrava-Bartovice

Konal se druhý turnus 
příměstského tábora

Pozvánka na 
povinné očkování 
psů proti vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice Vám i v letošním roce 
připravil hromadné očkování psů proti 
vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární 
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů 
starších 6 měsíců. Očkování je povinné na 
základě zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

VE ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ 2014
8.00–11.00 hodin a 14.30–16.00 hodin 

v Ostravě-Radvanicích ve dvoře radnice,
12.30–14.00 hodin v Ostravě-Bartovicích 

na hřišti u hasičské zbrojnice.
Upozornění
Cena za očkování je stanovena ve výši 

100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě 
konání očkování. V ceně je zahrnut veteri-
nární výkon, cena vakcíny a zdravotnického 
materiálu, potvrzení o očkování. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem 
a doprovázela je dospělá osoba.

Náhradní termín očkování není sta-
noven. Majitelé psů mají možnost psy 
dovakcínovat ve veter inární ordinaci 
v Ostravě-Michálkovicích (pondělí–pátek 
od 15.00 do 19.00 hodin), případně si očko-
vání zajistit v jiné veterinární ordinaci již za 
plnou cenu.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka

z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 87. schůzi 
konané dne 30. července 2014
• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„ZŠ Radvanice – etapa 2 – stavební úpravy 
zázemí tělocvičny“ se zhotovitelem KAVIS 
spol. s r.o.,
• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Relaxační zóna ve vnitrobloku“ se zhotovite-
lem STAVIA – silniční stavby, a. s.,
• projednala návrh plošné regulace hazardu na 
území statutárního města Ostrava,
• rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. 
č. 416 v k.  ú. Bartovice,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Stavební úpravy sociálních zařízení 
dětí MŠ Bartovice“.

Rada městského obvodu na své 88. schůzi 
konané dne 13. srpna 2014
• rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. 
č. 275/1 v k. ú. Radvanice,
• rozhodla o uzavření darovací smlouvy se 
základní organizací Českého zahrádkářského 
svazu Ostrava-Bartovice, na pokrytí nákladů 
vzniklých při zajištění svozu trávy, větví a listí.

Ing. Renáta Spěváková
pověřena zastupováním tajemnice úřadu
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Rozhodnutím prezidenta republiky č. 
112/2014 Sb. byly mj. vyhlášeny podle § 3 odst. 
1 zákona o volbách volby do zastupitelstev obcí 
a zastupitelstev městských obvodů a městských 
částí ve statutárních městech.

Dny konání voleb byly stanoveny na pátek 
10. října 2014 a sobotu 11. října 2014.

V uvedené dny se v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice uskuteční volby do 
Zastupitelstva města Ostrava a volby do 
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (volby do Senátu Parlamentu České 
republiky se ve volebním obvodu, který mj. 
tvoří i městský obvod Radvanice a Bartovice, 
v uvedeném termínu neuskuteční).

V pátek 10. října 2014 volby do obou zastu-
pitelstev proběhnou  od 14:00 do 22:00 hod. 
a v sobotu 11. října 2014 od 08:00 do 14:00 
hod. 

Pro volební období 2014–2018 bude v měst-
ském obvodu Radvanice a Bartovice tak jako 
v předešlém volebním období voleno 21 členů 
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Občané zároveň budou volit 55 
členů Zastupitelstva města Ostravy.

Jak hlasovat
Každému voliči budou dodány nejpozději tři 

dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
obce může být vytištěn oboustranně. V záhlaví 
každého hlasovacího lístku je uveden název 
obce a počet členů zastupitelstva obce, který má 
být zvolen. Volební stranou může být politická 
strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdru-
žení politických stran nebo politických hnutí 
a nezávislých kandidátů, individuálně kandi-
dující nezávislý kandidát nebo sdružení nezá-
vislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých 
kandidátů v politických stranách nebo politic-
kých hnutích je na hlasovacím lístku uveden 
zkratkou. Na hlasovacím lístku těch volebních 
stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto 
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, 
původně určené pro tohoto kandidáta, neobsa-
zené. 

Volič je povinen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise, který odpovídá 
za pořádek ve volební místnosti a jejím bezpro-
středním okolí a vydává pokyny k zachování 
pořádku a důstojného průběhu hlasování.

Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

Hlasovací lístek může volič upravit jedním 
z uvedených způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze jednu 
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této 
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva 
obce, který má být v obci volen.

Označit v rámečcích před jmény kandi-
dátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hla-
suje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše 
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být zvoleno.

Kromě shora uvedených způsobů hlasování 
lze tyto způsoby kombinovat, a to tak, že lze 
označit křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidátů další kandi-
dáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. V tom případě je dán hlas 
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí na hla-
sovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva 
obce.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku 
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hla-
sovací lístek nevloží do úřední obálky, hlaso-
vací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky 
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitel-
stva, je jeho hlas neplatný.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže sám upra-
vit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru urče-
nému pro úpravu hlasovacích lístků přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vlo-
žit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, 
že úřední obálku vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

V územně členěných statutárních městech 
a v hlavním městě Praze se hlasuje tak, že volič 
vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
územně členěného statutárního města nebo do 
Zastupitelstva hlavního města Praha (tento hla-
sovací lístek je označen na levém okraji svislým 
barevným pruhem) a hlasovací lístek pro volby 
do zastupitelstva městského obvodu nebo měst-
ské části do jedné úřední obálky.

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu stálého volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních 
seznamech voličů vedených zastupitelským 
nebo konzulárním úřadem České republiky 
není při volbách do zastupitelstev obcí možné 
bez předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvlášt-
ního seznamu voličů příslušným zastupitelským 
úřadem obecnímu úřadu, popř. v den voleb okrs-
kové volební komisi.

Místa konání voleb do Zastupitelstva města 
Ostrava a Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v jednotlivých okrscích 
jsou následující:

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, 518 a 520, U Potoka, 
U Pramenů, U Samoobsluhy, Večerkova, Za 
Ještěrkou;

Volební okrsek č. 18005 – volební míst-
nost 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, 
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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.

Výkon volebního práva
Právo volit do zastupitelstva obce má občan 

obce za předpokladu, že jde o státního občana 
České republiky, který alespoň v den voleb, 
a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní 
občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li 

se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena ve 
Sbírce mezinárodních smluv; do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské části města se 
zvláštním postavením (územně členěné statu-
tární město) má právo volit ten volič, který je 
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto 
městském obvodu nebo městské části.

Překážkami výkonu volebního práva jsou 
zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, ome-
zení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon 

vojenské základní nebo náhradní služby, 
vyžaduje-li to plnění povinností z této služby 
vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání 
v zahraničí.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky nebo státní občanství státu, jehož 
příslušníci jsou oprávněni na území České 
republiky volit platným občanským průkazem 
nebo cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky nebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Městský obvod pod vedením starostky Mgr. 
Šárky Tekielové pokračuje v opravách bytových 
domů. Nyní je připraven k rekonstrukci bytový 
dům na Revírní ulici č. 4. V současné době se 
dokončuje soutěž této veřejné zakázky. Hotov 
by měl být v roce 2015.

Co všechno se v bytovém domě změní? 
Stavební práce u tohoto objektu zahrnují prove-
dení kompletního zateplení domu včetně nového 
provedení fasády, výstavbu kotelny včetně 
nového rozvodu ústředního vytápění. Dále bude 
provedena nová elektroinstalace ve sklepních 
prostorách k bytovým rozvaděčům, výměna 
vstupních dveří, výmalba chodeb, výměna oken 
a instalace hydroizolace v 1. PP a nová plechová 
krytina. Projekt k provedení stavebních úprav 
byl zpracován Projekcí Guňka s.r.o., se sídlem 
Hasičská 617, 739 34 Šenov. 

„Jsem ráda, že další občané budou moci byd-
let v podmínkách odpovídajících moderní době 
a že nová fasáda zase o něco zkrášlí prostředí 
v našem městském obvodu,“ řekla starostka 
Mgr. Šárka Tekielová.

V současné době probíhá soutěž veřejné 
zakázky a předpokládaný termín zahájení prací je 
plánován, s ohledem na lhůty veřejné soutěže, na 
přelom září a října tohoto roku a termín ukončení 
s ohledem na klimatické podmínky v roce 2015. 

Celkové předpokládané náklady realizace 
projektu jsou ve výši zhruba 15,9 milionu korun. 
Tato finanční částka zahrnuje projekt, reali-
zaci stavby, autorský dozor, dozor stavebníka, 
koordinátora BOZP. Financování  této investice 
zajišťuje městský obvod Radvanice a Bartovice 
z vlastního rozpočtu.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

Městský obvod zase bude hezčí. Vedení 
radnice totiž pokračuje v estetizaci Radvanic 
a Bartovic, a tak se rozhodlo, že zrevitalizuje 
zanedbaný pozemek v areálu garáží v části 
nazývané Kamčatka. 

„Mysleli jsme na děti i dospělé, kteří v této 
oblasti bydlí. Chtěli jsme, aby se tohle místo stalo 
místem setkávání dospělých, kde si mohou také 
hrát děti,“ řekla starostka městského obvodu 
Mgr. Šárka Tekielová.

Mezi stávající vzrostlé stromy bude pro-
tažena dlážděná stezka, která bude mít vyús-
tění při vjezdech do stávajících volně stojících 
garáží. Na stezku bude navazovat štěrková 

plocha s pergolou, lavičkami a montovaným 
venkovním krbem a také několik hracích prvků 
pro děti (pískoviště včetně krycí plachty, dvou-
houpačka, pružinová houpadla či trojkoš, včetně 
požadovaných dopadových ploch). V rámci této 
akce bude odstraněn zbytek původního venkov-
ního krbu a staré drátěné oplocení s betonovými 
sloupky a budou přesunuty konstrukce na sušení 
prádla. Celý projekt přijde na 390 tisíc korun.

Věříme, že takto upravené veřejné prostran-
ství, jehož realizace se uskuteční za pomoci 
společnosti ArcelorMittal, bude sloužit všem 
občanům jako místo setkání a odpočinku.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

Nenápadné maličkosti
Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost 

není maličkost, řekl prý známý italský rene-
sanční umělec Michelangelo Buonarroti. Jeho 
slova si zřejmě vzalo k srdci vedení našeho 
městského obvodu, když kromě velkých oprav 
bytových domů, školy, ulic pamatuje právě 
na takové maličkosti, které lidem zkvalitní 
prostředí, v němž žijí. Radnice např. nechala 
opravit a natřít vývěsní skříňky, které slouží 
k informování občanů o dění v obvodě a také 
postupně vyměňuje skříňky smuteční, které 
slouží k vyvěšení smutečních oznámení. Ty jsou 
již nové u radnice a hřbitova v Radvanicích a do 
konce roku ještě přibyde u zastávky „U samoob-
sluhy“. A co květin přibylo! Můžete na ně nara-
zit na sloupech veřejného osvětlení na Těšínské 
ulici, na ostrůvcích uprostřed křižovatek nebo 
při pohledu do oken radnice obvodu. Možná si 
řeknete, že jsou to jen maličkosti. Ale neskládá 
se život právě z takovýchto malých radostí, díky 
nimž je náš život krásnější? (RED)

zateplení střechy 
hasičské zbrojnice 
v Bartovicích

V měsíci červenci se pilně pracovalo na 
střeše hasičské zbrojnice v Bartovicích. Vedení 
radnice nechalo zateplit stropní a střešní kon-
strukce budovy.

„Cílem bylo snížit energetickou náročnost 
budovy, která nebyla zateplená. Teď už bychom 
neměli tolik platit za teplo,“ řekla starostka 
městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová.

Jelikož střešní konstrukce je poměrně složitá 
a bylo potřeba efektivně uložit tepelnou izolaci 
do nepřístupných prostor, byla zvolena metoda 
foukané izolace. V současné době jsou již tyto 
práce hotovy.  „Není bez zajímavosti, že budova 
se zateplením zhodnotila a došlo také i ke zlep-
šení vlastností konstrukcí s ohledem na sou-
časné standardy,“ dodala starostka.

Investici hradil městský obvod ze svého roz-
počtu.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

městský obvod opraví další bytový dům

revitalizace vnitrobloku na Kamčatce

Bytové domy v havarijním stavu na ulici Revírní 4 Foto: BcA. Roman Pecháček Q



Každé úterý 
v měsíci 

18.30-19.30

Společenský dům 
Bartovice – ZUMBA 
Vyzkoušení zdarma

9.9. 15.00
KD při DPS Bartovice – 
Vítejte po dovolené 
s opékáním klobás

10.9. 15.00 Komise sociální

10.9. 15.00 90. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

12.9. 18.00 ČSV o.s. ZO – výbor 
schůze

17.9. 14.00 KD Radvanice – Návštěva 
ZOO 

18.9. 13.00
Společenský dům 
Bartovice – setkání 
jubilantů 

18.9. 16.00
KD Bartovice – Léto 
končí – posezení na konci 
léta

19.9. 17.00 Sraz bývalých vodáků – 
restaurace Slezský dvůr

20.9. 10.00

Radvanické slavnosti – 
ul. Poláškova (u bývalého 
koupaliště) v O.-
Radvanicích

24.9. 15.00 91. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

27.9. 10.00 Vítání občánků – obřadní 
síň
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v měsíci září

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v září 2014
Blahopřejeme!

Martin Cygan, Petr Holub, Radoslava Navrátilová, Zdeněk Strachotta, Milan 
Hladík, Jozef Goroľ, Karel Domiter, Alena Richterová, Barbara-Marianna 
Gaśová, Zdeněk Klimša, Dagmar Bierská, Jiří Šimon, Jarmila Barvíková, 
Oldřich Magnusek, Zdenek Šperlich, Erna Pavelková, Vladimír Valíček, 

Vlastimil Nytra, Karel Začinský, Ludmila Stuchlíková, Ludmila Mokrošová, 
Helga Baranová, Viktor Stolarz, Věra Kaňová, Zdenka Témová, Irena 

Svrčková, Růžena Krausová, Markéta Zimmerová, Olga Karásková, Jozef 
Ivanič, Štefánia Bosáková, Václav Fránek, Ludmila Dudková

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.

Dopravní podnik Ostrava právě na svých 
internetových stránkách spustil novou interne-
tovou soutěž k výročí 120 let MHD v Ostravě. 
Během dvou týdnů mohou návštěvníci stránek 
městského dopravce vyzkoušet své znalosti na 
téma MHD, a pokud krátký test vyplní správně, 
budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. 
Třináct vylosovaných výherců obdrží dlou-
hodobé jízdenky, vítězové na prvních třech 
místech také atraktivní elektroniku v podobě 
notebooku, tabletu a chytrého telefonu.

„Otázky byly laděny tak, aby na ně mohli 
odpovědět všichni, kteří Ostravu jen trochu 
znají a používají alespoň občas městskou hro-
madnou dopravu. Pár momentů, které soutěžící 
vědomostnímu testu věnují, se jim může vrátit 

v podobě cen, mezi kterými nechybí dlouho-
dobé jízdenky ani atraktivní elektronika,“ popi-
suje princip soutěže Tomáš Sucharda, náměstek 
ostravského primátora. „Chceme v tomto prázd-
ninovém období přilákat pozornost veřejnosti 
k městské dopravě, a udělat tak malou reklamu 
zářijovým oslavám jubilea 120 let její historie,“ 
doplnil Tomáš Sucharda, který nad oslavami 
přijal záštitu a před nedávnem např. zahájil 
výstavu k historii MHD v Ostravském muzeu.

Internetová soutěž „120 let MHD v Ostravě – 
soutěž nejen pro pamětníky“ je další z řady akti-
vit ostravského dopravního podniku, kterou si 
ostravští dopraváci připomínají své významné 
výročí.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Slaví se 120 let mHd v Ostravě – 
soutěž nejen pro pamětníky

Kraj má koronera
Prohlídky těl zemřelých doma jsou ze zákona 

o zdravotních službách povinni zajišťovat prak-
tičtí lékaři, ale nesmí to narušit chod jejich ordi-
nace. Aby ohledání zesnulého netrvalo dlouho 
a mohla ho převzít pohřební služba, zřídil kraj-
ský úřad post koronera, tedy oficiálního ohledače 
zesnulých. I nadále mohou praktičtí lékaři vydá-
vat úmrtní listy, i koroner má toto oprávnění. Ve 
výběrovém řízení zvítězila Městská nemocnice 
Ostrava, a to na poskytování této služby pro celý 
kraj do konce letošního roku, na podzim přijde 
nová zakázka. Oznámit informaci o úmrtí lze na 
tel. čísle 596 612 111 nebo 596 618 856, můžete 
také volat linku 112.

Ostravská radnice

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na 
slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice (1. 
patro, č. dveří 15) s platným občanským prů-
kazem a rodným listem dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním do slav-
nostní kroniky a zveřejněním na internetové 
televizi městského obvodu musí zákonný 
zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný sou-
hlas. Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Foto: BcA. Roman Pecháček

Pozvánka na vítání občánků
Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice vás zve na slavnostní vítání 

občánků,  27. září 2014 v 10.00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.
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Dne 16. září 2014 uctíme 1. výročí 
odchodu naší maminky, tchyně, 
babičky a prababičky paní 

Boženky 
Gřegořkové. 
Boženko, jsi stále s námi. 
Dcery a synové s rodinami. 

Dne 18. 9. 2014 jsme 
vzpomněli 3. výročí úmrtí paní 

Naděždy Sochacké 
z Ostravy-Radvanic. Zároveň 
vzpomínáme 25. 10. 2014 
její nedožité 75. narozeniny. 
Vzpomíná manžel s rodinou.

Dne 17. 9. 2014 vzpomeneme 
nedožitých 100. narozenin pana

Václava Pavelka 
a zároveň jsme si 7. 8. 2014 připomněli 
5 let od úmrtí jeho manželky Jindřišky. 
Nikdy nezapomeneme.  
Rodina Pavelkova 

Dne 1. 9. 2014 oslaví své životní 
jubileum 70 let 

paní 

Erna Pavelková. 
Do dalších let přejí hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody manžel 
Václav, synové Václav a Dalibor 

s rodinami. 
Ostravské Týdny pro duševní zdraví jsou 

součástí XXV. ročníku celorepublikové kam-
paně, která začíná v Ostravě dne 4. září a vrcholí 
10. října, jenž je Světovým dnem duševního 
zdraví, vyhlášeným World Federation for 
Mental Health. 

Do letošní kampaně se již šestým rokem 
zapojujeme s organizacemi, které pomáhají 
lidem s duševním onemocněním a psychosoci-
álními obtížemi a jsou součástí Komunitního 
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve 
městě Ostrava. Naše skupina se aktivně připo-
juje k reformě systému péče o duševně nemocné 
v České republice. Snahou naší kampaně je 
pravdivě informovat veřejnost o problematice 
lidí se zkušeností s duševním onemocněním. 
Zejména chceme poukázat na fakt, že duševní 
nemoc není nálepka!

Vždyť „nálepkování“ má za důsledek strach 
z označení „psychiatrický pacient“ a pro tuto 
nálepku velká většina lidí trpících depresí nebo 
panickou poruchou odbornou pomoc ani nevy-
hledá. Odborníci odhadují, že se jedná až o 75 
procent lidí trpících sociální fobií a 60 procent 
lidí trpících depresí nebo panickou poruchou. 

Psychiatrická diagnóza jde pak ruku v ruce 
se stigmatizací a ta jde ruku v ruce s diskri-
minací duševně nemocných ve společnosti. 
Vlivem médií pak tato nálepka dostává téměř 
démonický podtext. Naše kampaň by ráda uká-
zala, že člověk s duševním onemocněním nestojí 
o žádné nálepkování. Mnozí lidé s duševním 
onemocněním studují, pracují, vychovávají 
děti a věnují se sportu a uměleckým činnos-
tem. A ti lidé s duševním onemocněním, kteří 
pracovat nemohou a přes svá velká zdravotní 

omezení žijí svůj každodenní život, třebaže 
s pomocí druhých, si zaslouží stejnou úctu jako 
kdokoliv z nás. Zkusme tedy na prahu třetího 
tisíciletí zbourat „ostnaté ploty“ mezi zdravými  
a nemocnými a nálepku „blázen“ vymažme 
z paměti.

Děkujeme také za naše přátele, známé 
a blízké lidi trpící duševní nemocí!

Veškeré informace o plánovaných akcích 
Ostravských Týdnů pro duševní zdraví nalez-
nete na webových stránkách www.kpostrava.
cz. a www. menssana.cz.

Kampaň Ostravské Týdny pro duševní zdraví 
se koná za finanční podpory statutárního města 
Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Přejeme hodně duševního zdraví!
Za poskytovatele sociálních služeb lidem 

s  duševním onemocněním a psychosociálními 
obtížemi Jaroslava Saidlová

Pomozme lidem, které bolí 
duše tím, že je budeme vidět

zUŠ E. runda
pobočka Ostrava-radvanice

Pro školní rok 2014–2015 jsme připravili 
nabídku možností vzdělávání Vašich dětí 
v hudebním a výtvarném oboru.

V hudebních oborech si děti mohou vybrat 
některý ze strunných, dechových nebo kláveso-
vých nástrojů. Nabízíme také výuku zpěvu.

P r o  ne jme n š í  n a b í z í m e  s e t k ává n í 
v „Přípravné hudební výchově“, kde se vaše 
děti hravou formou seznámí se základy hudby 
a mohou si následně zvolit některý z hudebních 
nástrojů pro své další vzdělávání. 

 Ve výtvarném oboru se děti mohou sezná-
mit se všemi technikami malířství, budou také 
pracovat s keramikou.

Na hlavní budově je navíc realizována výuka 
tance a dramatické výchovy.

Přijďte mezi nás a rozšiř te řady našich 
hudebníků, z kterých se již velká řada výrazně 
uplatnila jak na různých soutěžích, tak v pro-
fesionálním životě. Stejně krásné je však také 
amatérské pěstování hudby, která se pak stane 
hodnotným celoživotním průvodcem.

V tom všem chceme být Vám i Vašim dětem 
nápomocni.

Bližší informace Vám rádi podáme osobně 
nebo na telefonních číslech: 733 547 254 nebo 
596 232 167.

Základní umělecká škola E. Runda
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Možná mi dáte za pravdu, že s přibývajícími 
léty člověk častěji vzpomíná na bezstarostné 
dětství. Zřejmě nejhlubší přátelství vznikají 
právě na základce. Bohužel se naše třída, a to 
ani ze střední školy, už tak často neschází. 
Ovšem přátelé z vodáckého oddílu Táborité, 
kterým za 12 let činnosti prošlo mnoho našich 
spoluobčanů, se scházejí pravidelně vždy třetí 

pátek v září v restauraci Slezský dvůr. Tam nám 
třeba loni přálo počasí natolik, že opět u tábo-
ráku, který nám Libor Štroch připravil, zazněly 
písničky z dávných let. Již nás je zase méně, 
mnozí už pečují o svá vnoučata, ale určitě se nad 
vybledlými stránkami oddílových kronik sejde 
v pátek 19. září mnoho přátel.

Lenka Laštuvková

Vzpomínky na radvanické 
vodáky ve fotografii

muž, který se vloupal do domu, 
málem skočil strážníkovi do náruče

Hlídka městské policie byla 4. srpna krátce 
před patnáctou hodinou odpolední vyslána 
do Radvanic na základě ohlášení vloupání do 
domu. Po příjezdu na místo strážníky oslovila 
oznamovatelka události. Vysvětlovala, že ze 
zahrady svého domu viděla muže, který se vlou-
pal do domu sousedů, a tak zavolala městskou 
policii. Jeden ze strážníků hlídal dům z venku, 
druhý plot přelezl a vešel na zahradu. Obešel 
a zkontroloval dům a vzadu uviděl otevřené bal-
konové dveře. Vydal se k nim, když v té chvíli 
mladík (23 let) zrovna vyběhl ven z domu přímo 
před strážníka. Muž se uniformy tak lekl, že 
začal utíkat. Po výzvě strážníka si to ale roz-
myslel a zastavil. Vysvětloval, že se do domu 
vloupal, aby se podíval, co tam mají, ale nic 
neukradl. Mladíka a celou záležitost si převzali 
k dalšímu šetření přivolaní policisté.

Opilý řidič vezl své kamarády
Dne 4. srpna v deset večer při výkonu služby 

v Ostravě-Radvanicích strážníci uviděli jet 
řidiče v autě bez rozsvícených světel. Přesto, 
že byla naprostá tma, vozidlo si klidně jelo po 
ulici dál. Řidič světla vůbec nepostrádal. Po 
pár odbočeních do sousedních ulic ho strážníci, 
kteří jeli služebním vozem celou dobu za ním, na 
základě světelného výstražného znamení zasta-
vili. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že 
teprve osmnáctiletý řidič je slušně cítit alkoho-
lem. O to horší bylo, že v autě neseděl sám. Vezl 
s sebou dva devatenáctileté kamarády a teprve 
šestnáctiletou dívku. Vraceli se ze stanování 
domů. Přístrojem k orientačnímu vyšetření 
přítomnosti alkoholu v dechu mladíkovi namě-
řili strážníci 1,31 promile. Přivolaní policisté si 
řidiče i celou událost převzali k dalšímu šetření.

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

KrImI

Nábor 
do kroužků

Díky doslova enormnímu zájmu klubů 
a organizací o již šestý ročník veletrhu zájmo-
vých kroužků zažije Ostrava zřejmě největší 
náborovou akci s nejširší nabídkou volnoča-
sových aktivit pod jednou střechou! V galerii 
ostravského obchodního domu Avion Shopping 
Park se totiž v sobotu 6. září a v neděli 7. září 
představí téměř pět desítek nejrůznějších klubů 
a organizací, od sportovních přes technické 
a vzdělávací až po taneční, pěvecké, drama-
tické a jiné. ,,Chceme tímto pomoci organiza-
cím a klubům s propagací jejich náborů. I proto 
je od samého začátku účast na tomto veletrhu 
pro všechny vystavovatele bezplatná. Kluby, 
které mají zájem, mohou navíc předvést své 
aktivity v rámci odpoledního programu na 
pódiu,“ dodává ředitelka Avion Shopping Parku 
v Ostravě Kateřina Ježková, podle níž je více 
než důležité podporovat zájmovou činnost dětí 
i teenagerů. Zájemci se mohou hlásit na tel. č.: 
604 228 514 nebo e-mailem: sanitrikova@api-
com.cz.  Lenka Hatlapatková
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V dnešním díle seriálu, v němž představu-
jeme podnikatele, kteří působí v našem měst-
ském obvodu, jsme vyrazili do Radvanic. Na 
Revírní 3 tam sídlí firma Lukáše Lechowicze 
Autodoprava Ostrava.

Firma vznikla v roce 2004. „Před tím jsem 
dva roky jezdil u jednoho dopravce, tam jsem 
zjistil, jak to funguje, a když jsme se nepo-
hodli, tak jsem se rozhodl, že to zkusím sám. 
Kamarád z Radvanic už autodopravu měl, od 
něj jsem věděl, co to zhruba obnáší,“ říká Lukáš 
Lechowicz.

Začátky ale podle jeho 
slov nebyly lehké. K vybu-
dování živnosti potřeboval 
auta, dodávky, reklamu, 
musel si půjčit peníze. 
„Bylo to těžší, než jsem si 
představoval, první půlrok 
jsem podnikání dotoval, neměl jsem tolik zaká-
zek, abych pokryl základní potřeby. Uvažoval 
jsem dokonce o tom, že skončím,“ vzpomíná na 
nelehké začátky podnikání. 

Pak ale oslovil jednu ostravskou firmu, pro 
kterou dříve jezdil, a ona se mu za půl roku 
ozvala. Spokojenost byla oboustranná, a tak pro 
ni jezdí dodneška. Nyní pan Lechowicz zajišťuje 
smluvní dopravu, vnitrostátní i mezinárodní do 

3,5 tuny, pro sedm firem, nejen z Ostravy, ale také 
třeba z Prahy nebo Bystřice pod Hostýnem.

Na práci si dnes podle svých slov nemůže 
stěžovat, zakázek má dost, ale konkurence je 
daleko větší, než když začínal. „Jezdíme prak-
ticky za stejné ceny jako před deseti lety, kon-
kurence tlačí ceny dolů. Pokud to někdo dělá 
jen jako přivýdělek k jiné práci, tak mu stačí pár 
peněz, doplácíme na to bohužel my ostatní,“ 
vysvětluje a dodává, že se k němu vrací klienti, 
pro které jezdil třeba před několika lety. „Byli 

prostě s mou prací 
spokojeni.“

P ř e d  d v ě m a 
lety majitel auto-
dopravy rozší ř i l 
s v é  p o d n i k á n í 
o půjčovnu dodá-
v e k ,  s  n í ž  m u 

pomáhá také manželka Lucie. Hlavní náplní 
jeho živnosti je ale přeprava zboží a materiálu 
do 2 tun a doplňkové služby, jako je třeba stěho-
vání. Klienti ho nejčastěji najímají na dopravu 
po České republice, ale také do Polska a na 
Slovensko.

Dnes už také pro firmy nejezdí sám, ale vypo-
máhají mu několikrát týdně dva lidé. „Jsou to 
dlouholetí kamarádi a je na ně spolehnutí. Dříve 
jsem zkoušel i jiné lidi, ale nebylo na ně spoleh-
nutí a udělali, jak se říká, více škody než užitku,“ 
doplňuje majitel autodopravy a zmiňuje, že 
velkou pomocí je mu jeho otec Petr Lechowicz. 
„Hodně mi pomohl v začátcích, hlavně finančně. 
Dnes mi vypomáhá i s údržbou aut. Je to pro mě 
hodně důležitý člověk stejně jako bratr Daniel, 
který mi také hodně pomáhá v údržbě vozidel, 
hlavně tedy v opravách motorů,“ říká Lukáš 
Lechowicz.

I když má zakázek dost, přiznává, že už pár-
krát uvažoval, že by s živností skončil. „Dneska 
je vše komplikovanější, náklady a konkurence 
stále rostou, zvyšují se nároky pro drobné pod-
nikatele, zvedají se silniční daně… V dnešní 
době už bych po těch zkušenostech a starostech, 
co s podnikáním mám, nezačínal,“ tvrdí pan 
Lechowicz. 

Práce ho ale baví, a tak spíše než o konci 
uvažuje o tom, že by firmu rozšířil. „Mám rád, 

když je všechno tip ťop a ve finále je spokojený 
zákazník. Zboží musím dopravit, ať se děje, 
co se děje, to je základ. I když se něco pokazí, 
raději to zaplatím sám, než aby klient nebyl 
spokojený,“ říká Lukáš Lechowicz. „Hlavně 
neusnout na vavřínech a stále se snažit získávat 
další zákazky,“ uzavírá majitel firmy zásadou, 
které se drží.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Lukáš Lechowicz
Autodoprava Ostrava
Revírní 990/3
716 00 Ostrava-Radvanice
Tel:+420 737 311 295
E-mail: autodoprava.lechowicz@seznam.cz
www.lechowicz.cz

SErIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

autodoprava Ostrava lukáše lechowicze funguje 10 let

Město Ostrava vyhlašuje VIII. ročník ankety 
Senior roku 2014.

N á v r h  n a  o c e n ě n í  u  p ř í l e ž i t o s t i 
Mezinárodního dne seniorů může do 15. září 
2014 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimo-
řádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka 
staršího 65 let, s bydlištěm na území města 
Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem 
přispívá ke zlepšení života společnosti. V při-
hlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu 
bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na 
kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kon-
takt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme novou kategorii Klub 
seniorů roku 2014, do které mohou občané nomi-
novat klub (organizaci či sdružení) zaměřující 

se na aktivizaci seniorů, a o němž se domní-
vají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. 
V případě nominace klubu pro seniory uveďte 
jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt 
na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kon-
takt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice,
Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava
nebo e-mail:
gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo 

Senior roku 2014 nebo Klub seniorů 2014.
Ostravská radnice

Navrhněte seniora roku 2014

Posledním nominovaným na Seniora roku  Q

2013 byl Jaroslav Semecký z Bartovic, který 

v letošním roce zemřel.
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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 50% sleva 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

inzerce

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	

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

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:	klempirstvi.jurecek@seznam.cz,	klempirstvi.jurecek.sweb.cz

www.prodejrybv-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 !!! 

Psí útulek v Ostravě-Třebovicích, který pro-
vozuje městská policie, je přeplněný. Chybí 
zájemci o jeho čtyřnohé obyvatele, protože 
hodně Ostravanů odjelo na dovolenou. Jen během 
července přibyly čtyři desítky, kapacita útulku 
je 149 pejsků. Hrozí, že do kóje pro jednoho psa 
se budou umísťovat další pejsci. Útulek přijímá 
pouze psy, které na ulici odchytili strážníci. 
Zvířata bývají agresivní či ve špatném zdravot-
ním stavu. Doba letních prázdnin bývá vždy nej-
kritičtější, přibývá psů a ubývá zájemců o pejsky. 
Městská policie Ostrava proto zve všechny, kteří 
zvažují pořídit si pejska, aby nejprve navštívili 
útulek v Ostravě-Třebovicích. Útulek je v pro-
vozu už 16 let. Za tu dobu prošlo jeho branami 
více než 18 000 psů, kteří se bez dozoru pohybují 

na veřejném prostranství, ve veřejně přístupných 
objektech, v městské hromadné dopravě nebo 
třeba ve společných prostorách obytných domů. 
Mnohdy se do útulku dostanou ve velmi zubože-
ném stavu po týrání. Navštivte útulek, můžete tu 
najít přítele na roky života.  Ostravská radnice

Chcete pejska? Útulek přetéká

Oznámení pro členy 
Kd v radvanicích

Na středu 24. září 2014 připravujeme auto-
busový zájezd do cukrářské výrobny Marlenka 
v Lískovci u Frýdku-Místku a do včelařského 
muzea v Chlebovicích. 

Odjezd je ze zastávky MHD Dalimilova 
v 12.15 hodin a předpokládaný návrat je ve 20 
hodin. 

V případě nedostatečného počtu z řad členů 
KD se mohou přihlásit i členové ČČK (organi-
zace Radvanice).

Přihlášky se budou přijímat od 3. září 2014, 
to znamená ve středy 3., 10. a 17. září 2014 v pro-
storách KD v době od 14 do 16 hodin.

Dále bych chtěla oznámit změnu společné 
návštěvy ZOO. Návštěva se překládá z původ-
ního termínu 17. září (středa) na sobotu 13. září 
2014, kdy je vstup pro seniory zdarma.

Ludmila Galušková,  
předsedkyně KD Radvanice

V radvanicích se 
hrají opět šipky

Po třech sezonách prázdna se v Radvanicích 
opět složil šipkařský tým, jenž 22. září nastoupí 
k prvnímu soutěžnímu utkání 3. ligy, konané 
pod hlavičkou Unie šipkových organizací. Tým 
nastoupí ve složení: Tomáš Brunner, Daniel 
Konůpka, Jarek Kulich, Jiří Kurděják, Petr 
Ohainka, Šárka Ohainková, Leszek Ramik, 
Václav Rivec, Thomas Schirmer, František 
Sedláček, Lukáš Ščerba a Petra Štef ková. 
Hlavním sponzorem je Restaurace U Káňů, naši 
činnost bude podporovat i Zlatnictví Tomáše 
Frydrycha, za což oběma moc děkujeme. 
Srdečně zveme všechny zájemce nejen na tur-
naje, ale i na tréninky, které máme zpravidla ve 
čtvrtek od 17.00 hodin (více informací na www.
ukanu.webnode.cz). I když chceme dokázat, že 
šipky nejsou jen hospodskou zábavou, nemusí 
se bát mezi nás přijít i úplný začátečník.

Tomáš Brunner, kapitán



inzerce

akce v knihovně radvanice
 KLUB SLUNÍČEK
Seznámení se skřítkem Knihomílkem | setkání s dětmi z MŠ 
Slunečnice | beseda s výtvarnou dílnou | září | v dopoledních hodinách
 Módní trendy do aktovky | výtvarná dílna pro děti | pondělí 8. 9. | 
během půjčování
  Kouzelná třída | čtení a povídání o knihách na téma přátelství | 
s dětmi ze ZŠ Bartovice | pondělí 15. 9. | od 14.00
  Má, le vandulová … | výstava fotograf ií Viktora Timka | 
Z Azurového pobřeží a Provence | září | během půjčování
 EVROPSKý TýDEN MOBILITy:
Kolem – nekolem | soutěž pro všechny „kolomily“ | středa 17. 9. | od 
9.00 do 12.00
Cesta z města | výtvarné odpoledne pro děti a jejich rodiče | výroba 
leporela „Rodinný výlet“ | čtvrtek 18. 9. | od 13.00 do 16.00
Autoškolka | test pro děti o dopravě | září | během půjčování 
Mašinky černokněžníka Zazaby | výstava knih pro děti s dopravní 
tematikou | září | během půjčování

ROZVOZ PIZZY 
  www.FajnaPizza.cz 
     Toto je slevový kupón 

          na pizzy 

   Tel:773 293 329 
Po-Ne 11:00-22:00 hod. 

ul: T šínská 1283/283 – Radvanice 

www.FajnaPizza.cz – 773 293 329 

Nová prodejna krmných směsí
Otevřeno	od	1.	7.	2014

Fa – Zápalka
Šenov	(naproti	bývalému	závodu	VOKD),	Závodní	641

Provozní	doba:
Po–Pá	od	12	do	18	hodin

Tel.: 739 857 610
Název surovin Balení 100 kg 25 kg 10kg
K1 – kuřata do 6. týdne  sypká  1180  295  138
K2 – kuřata do 10. týdne  sypká  1080  270  128
KZK – kuřata do 18. týdne  granule  970  242  117
N1 – nosnice  sypká  1040  260  124
N1 – nosnice  granule  1060  265  126
BR1 – brojeři do 3. týdne  granule  1370  343  157
BR2 – brojeři do 3. týdne  granule  1270  318  147
BR3 – brojeři dokrm  granule  1200  300  140
KR3 – krůty do 7. týdne  granule  1360  340  156
KR4 – krůty do 10. týdne  granule  1250  313  145
KR5 – krůty do 17. týdne  granule  1150  288  135
VKCH1 – kachny do 22. týdne  sypká  1210  303  141
VKCH2 – kachny do 22. týdne  granule  1120  280  132
KK1 – králíci léčivo  granule  1020  255  122
KK2 – králíci odstav  granule  990  248  119
KK3 – králíci výkrm  granule  960  240  116
N1 – pštrosi  granule  1395  349
N2 – pštrosi  granule  1040  260
Pšenice    650  163  65
Kukuřice    650  163  65
Kukuřičný šrot     700  175  70
Oves    550  137  55

Fa – Zápalka
Rizikové kácení stromů. Lanovou metodou.

Ořezy stromů, větví.
Stříhání živých plotů.

Telefon: 739 85 76 10

Kde si můžete  
vyzvednout raB noviny

Na základě problémového roznosu RaB novin v poslední době 
a podnětů občanů, se vedení městského obvodu rozhodlo, že rozšíří 
počet míst, kde si občané Radvanic a Bartovic mohou vyzvednout 
RaB noviny.

 Nová odběrná místa: 
- Stravování Čavojská, Šenovská 486/377, Ostrava-Bartovice 
- Potraviny Pavla, Ráčkova 722/36, Ostrava-Radvanice 
- Večerka – paní Kalivodová, Ostrava-Bartovice (u zastávky OCJ) 

 Stávající odběrná místa:
-Penny Market, Ostrava-Radvanice 
- OC Ještěrka, Ostrava-Bartovice 
- Trafika Zuzka, Ostrava-Radvanice 
-Knihovna Radvanice 
- DPS Bartovice 
- Společenský dům Bartovice 

Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV
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Prázdninové oPravy škol a školek

Foto: BcA. Roman Pecháček

čisticí vůz ferda

Rekonstrukce MŠ Bartovice Q

Rekonstrukce budov ZŠ Vrchlického  Q

Rekonstrukce MŠ Radvanice Q


