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Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. 
Co vidíte, když se ohlédnete?

Vidím, že se nemusíme za nic stydět. Když se 
rozhlédnete po Radvanicích a Bartovicích, tak si 
musíte všimnout, jak se nás městský obvod mění 
k lepšímu, jak nám rozkvetl. A to mě samozřejmě 
těší.

Asi nejvíce je to vidět na bytových domech. 
Mají nové fasády, jsou barevné.

Máte pravdu. Ty objekty byly opravdu ve 
špatném stavu, někdy až havarij-
ním. Já osobně nechápu, proč se celá 
léta peníze od nájemníků nevracely 
zpět, tam kde patří. My jsme to změ-
nili, ale napravit najednou za 4 roky 
to, co bylo celá léta zanedbáváno, 
nelze. Zpočátku nám nikdo nevěřil, 
protože lidé měli své zkušenosti s 
minulými vedeními radnice. Když se 
nám ale podařilo opravit první dům 
na Třanovského ulici 21-25, tak se to 
změnilo. Lidé se zastavovali u cesty a 
fotili si ho, protože nic takového v okolí 
nebylo. Dnes už mají nový kabát také 
domy na Třanovského 29, Revírní 3-5, Revírní 2 
a Čapkova 54-58. Letos bychom měli ještě začít s 
opravou bytového domu na Revírní 4. Když kolem 
těch domů dnes jdu, mám z toho opravdu příjemný 
pocit. Už nejsou šedivé, ale barevné a lidem se 
v nich dobře žije, nehledě na to, že jim zateplení 
pomůže ušetřit peníze za energie. Spousta domů 
ale ještě čeká…

Stavebními úpravami proš ly i  školy 
a školky.

Tady jsme naráželi nejen na špatný stav budov, 
kdy do objektů třeba zatékalo a v zimě bylo obtížné 
je vytopit, ale také na nepřipravenost v oblasti 
projektových dokumentací. Z jednoho ročního 
rozpočtu nelze opravit všechny budovy najed-
nou, tady přichází chvíle, kdy je možnost čerpat 
peníze z dotací, ale na ně musí být žadatel při-
praven zejména se zpracovanými projekty. Ale 
i toto se nám podařilo zvládnout. Minulá vedení 
městského obvodu do školských zařízení příliš 
neinvestovala, ale my jsme chtěli dětem a učite-
lům vytvořit důstojnější a hezčí prostředí, nehledě 
na to, že stát vypisoval dotační programy zrovna 

na školské budovy, tak by bylo neodpovědné 
nevyužít toho. Začali jsme sanací vlhkého zdiva 
a vybudováním nových šaten na Základní škole 
Vrchlického, pokračovali přes opravu střechy na 
tomto objektu a skončili jsme komplexním zatep-
lením obou budov na ul. Havláskova a Vrchlického 
v tomto roce. Do toho jsme dělali novou elektroin-
stalaci na Základní škole Trnkovecká, která byla 
také v havarijním stavu a hrozilo zavřením školy. 
Asi nejvíce jsou změny vidět na mateřské škole v 

Radvanicích. Naše nejmenší dnes vítá 
barevný pastelkový plot, zateplená 
barevná fasáda s vyměněnými okny 
a moderními vnitřními prostorami 
včetně nové a moderní kuchyně. V 
tuto chvíli dostává nový kabát i boční 
budova mateřské školy v Bartovicích, 
na kterou se nějak zapomnělo při 
rekonstrukci v roce 2008. Myslím ale, 
že rekonstrukce zejména vnitřních 
prostor se bude všem líbit, protože dis-
pozice budou změněny tak, že se tam 
budou moci konat nejenom setkání 
našich spolků, ale také např. oslavy, 

svatby a zasedání zastupitelstva.
Říkala jste, že je obvod barevnější. Je to vidět 

na hlavním tahu obvodem, na Těšínské ulici. 
Narážíte na estetizaci městského obvodu, 

která byla také naším cílem. Chtěli jsme, aby náš 
obvod byl upravenější, kulturnější, aby se lidem 
v takovém prostředí pěkně žilo. Tak jak to známe 
ze zahraničí. Proto ty květiny na stožárech veřej-
ného osvětlení, truhlíky na oknech radnice nebo 
osázené kruhové objezdy. Také jsme vykoupili 
pozemky a na nich vybudovali novou odpočinko-
vou trasu u Římskokatolického kostela, zrekon-
struovali Dalimilův park, vybudovali naučnou 
stezku u Společenského domu v Bartovicích a před 
několika dny jsme slavnostně otvírali sestavu na 
cvičení Workout na Poláškově ulici, tzv. venkovní 
tělocvičnu. Podle ohlasů, které máme, občané se 
tu rádi setkávají, mohou si tu zacvičit, odpočívat, 
maminky si tu mohou hrát se svými dětmi. To vše 
přispívá k pocitu sounáležitosti místních a uspoko-
jení nad tím, že je tu tolik hezkých míst.

Zmínila jste Těšínskou ulici. I na ní došlo 
k významné změně.

Ano, už tady nepotkáte nákladní vozidla, které 
mají zákaz vjezdu, takže nezatěžují obvod hlukem 
a prachem. To byla významná změna, kterou se 
nám podařilo s pomocí městského zastupitele Bc. 
Aleše Boháče prosadit. Myslím, že změnu k lep-
šímu zaregistrovali všichni.

Radnice pod vaším vedením založila i pěk-
nou předvánoční tradici.

Myslíte rozsvěcení vánočního stromu? I pro nás 
bylo milým překvapením, jak to rodiče a hlavně 
jejich děti vzali za své. Jak všichni psali psaníčka 
Ježíškovi, zazpívali si pod vánočním stromem před 
radnicí a těšili se, že u někoho z nich zazvoní na 
Štědrý den zvonek a jejich přání se nakonec splní. 
Takže kromě tradičního Mikuláše a ohňostroje před 
radnicí na Silvestra máme i vánoční strom, který 
společně rozsvítíme. 

Vypadá to skoro jako idyla. Opravdu se Vám 
všechno za ty čtyři roky povedlo?

Idyla to opravdu nebyla, i když to tak možná 
vypadá. Je totiž těžké za čtyři roky spravit vše, 
co se nepodařilo za posledních dvacet let. Nevím, 
jestli to všichni ocení, ale já sama mám při tom 
výčtu všeho, co jsme za ty čtyři roky udělali, docela 
dobrý pocit. 

Chtěla by jste něco vzkázat občanům na 
závěr? 

Ano. Dnešní doba je plná spěchu, zloby a 
stresu. Přeji všem, ať se těmito faktory nenechají 
ovlivnit a co nejvíce dnů prožijí ve zdraví, radosti 
a spokojenosti.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Komunální volby 
v městském 
obvodu radvanice 
a Bartovice

Starostka městského obvodu Mgr. Šárka 
Tekielová zve občany k volbám, které se usku-
teční v pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 
2014.

V uvedené dny se v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice uskuteční volby do 

Starostka: náš domov se stal barevnějším
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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 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. 

Pro volební období 2014–2018 
bude v městském obvodu Radvanice 
a Bar tovice tak, jako v přede-
šlém volebním období, voleno 21 
členů Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Do 
Zastupitelstva města Ostravy bude 
voleno 55 členů.
 Volební okrsky jsou označeny takto:
• volební okrsek č. 18001 (dříve 291), sídlo 

ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 501/12, 
Ostrava-Radvanice,

• volební okrsek č. 18002 (dříve 292), sídlo 
Klub důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava-
-Radvanice,

• volební okrsek č. 18003 (dříve 293), sídlo 
Klub důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava – 
Radvanice (dříve budova UNIMETRA spol. 
s r.o. Těšínská 773/396, Ostrava -Radvanice),

• volební okrsek č. 18004 (dříve 294), sídlo 
MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava-
-Bartovice,

• volební okrsek č. 18005 (dříve 295), sídlo 
ZŠ Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava-
-Bartovice,

• volební okrsek č. 18006 (dříve 296), sídlo ZŠ 
Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, Ostrava-
-Radvanice.
Podrobné informace o volebních místnos-

tech a ulicích jsme zveřejnili v minulém čísle 
RaB novin a občané je dostanou do schránek 
společně s volebními lístky.

Pro konání voleb do Zastupitelstva města 
Ostrava a Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice byl stanoven minimální 
počet členů okrskových volebních komisí tak, že 
tento počet členů je 6 v každém z šesti volebních 
okrsků č. 18001, 18002, 18003, 18004, 18005 
a 18006, které se nacházejí na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.

Pro volby do Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice byly zaregis-
trovány kandidátní listiny následujících osmi 
volebních stran, kterým byla losem dne 1. září 
2014 určena tato čísla pro označení pořadí na 
hlasovacím lístku:
1.  K ř e sťa n sk á  a  de mok r a t ick á  u n ie  – 

Československá strana lidová
2.  TOP 09
3.  Občanská demokratická strana
4.  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
5.  Sdružení nezávislých kandidátů Radvanice 

a Bartovice

6.  Česká strana sociálně demokratická
7.  Ostravak
8.  Komunistická strana Čech a Moravy
 Kdo může volit

Právo volit do zastupitelstva města 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 tomto městě 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 tomto městě přihlášen k trva-
lému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv; do zastu-

pitelstva městského obvodu nebo městské části 
města se zvláštním postavením (územně čle-
něné statutární 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 vojen-
ské 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.

Každému voliči budou dodány nejpozději tři 
dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.
  Hlasovací lístek může volič upravit jed-
ním z uvedených způsobů:

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

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

Kromě shora uvedených způsobů hlaso-
vání lze tyto způsoby kombinovat, a to tak, 
že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidátů další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 

samostatných sloupcích, ve kterých jsou uve-
deny ostatní volební strany. V tom případě je 
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva obce.
 Jak hlasovat

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku 
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, 
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže sám 
upravit 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 hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Komunální ...

Schránka důvěry
Před budovou zdejšího úřadu byla umís-

těna „Schránka důvěry“. Občané se mohou  
na úřad obracet se svými problémy.

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru SVaŠ 

drakiáda 2014 
Sbor  dobrovol ných hasičů Ost r ava-

-Radvanice a městský obvod Radvanice 
a  Ba r t ov ice  Vá s  z vou  n a  j i ž  t r a d ič n í 
DRAKIÁDU, která proběhne v neděli 12. října 
2014 na ulici Pastrňákova od 13 hod. Neváhejte 
a zapojte se do soutěže v pouštění draků, nejlépe 
vlastní výroby. Těšíme se na Vaši účast. 
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Letní kino na dvoře 
radnice

Na neděli 31. srpna 2014 připravil městský 
obvod pro své občany na dvoře radnice promí-
tání filmu „Díra u Hanušovic“. Přes nepřízeň 
počasí se sešli diváci, kteří zaplnili téměř dvě 
třetiny z připravených 180 míst. 

Film režiséra Miroslava Krobota, premi-
érový film Karlovarského festivalu, vyvolal 
u diváků rozporuplné pocity. Zřejmě námětem, 
který se podobá a přibližuje skutečnou realitu 
dnešních životů, nejen venkova, ale i měst – 
prázdnotu a přežívání bez naděje na změnu. 

Herecké výkony hlavních představitelů vyna-
hradily smutek a beznaděj, která celý snímek 
provázela. Režisérovi by se dalo vytknout jen 
prapodivné nářečí, které se v celém snímku 
objevovalo. 

Ti, co přišli, určitě prožili příjemný večer. 
O to se kromě filmu postarali radvaničtí dob-
rovolní hasiči, kteří zajišťovali občerstvení po 
celý večer.

Jana Sedláková, odbor OaVV
Foto: Aleš Boháč

Dne 9. září 2014 v 9 hodin se u příležitosti 
mezinárodního Dne horníků sešli u památ-
níku horníků uhelného dolu Ludvík Radvanice 
představitelé městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, spolu s pamětníky, aby uctili 
památku horníků, kteří v něm pracovali. Mezi 
nimi byli také příslušníci 3. a 4. roty IV. Praporu 
PTP – Vojenských táborů nucených prací.

Pietního aktu se zúčastnili místostarosta Ing. 
Štěpán Košťál, pověřená tajemnice úřadu Ing. 
Renáta Spěváková, zastupitel Bc. Aleš Boháč 
a další.

Mezi pamětníky prací v dole Ludvík patří 
dnes již 84letý pan František Konderla, rodák 
z Bartovic. Jeho vzpomínku na práce v dole 
Ludvík si můžete přečíst v článku, ve kterém 
zavzpomínal na téměř 30 let prožitých v dole 
Ludvík. Jeho vzpomínka je velmi zajímavá 
zvláště pro nás, kteří důl Ludvík nepamatu-
jeme.
Přepis vzpomínek p. Konderly

Důl Ludvík byl založen v roce 1898. Nacházel 
se v katastru obce Radvanice. Na šachtě praco-
vali zaměstnanci z hornických kolonií z okolí 
Ostravy až po Beskydy. Veliké procento stá-
lých pracovníků dávalo podnět k tomu, že se 
o šachtě hovořilo jako o rodinném podniku. Do 
zaměstnání v dole Ludvík jsem nastoupil v roce 
1949 a pracoval jsem zde přes 30 let. Zastupoval 
jsem již 5. generaci naší rodiny v tomto oboru. 
Měl jsem možnost seznámit se se zaměstnanci 
starší generace, kteří zvládali velmi těžkou 
ruční práci s nedokonalou mechanizací. S rych-
lým rozvojem průmyslové výroby bylo potřeba 
i více uhlí a také navýšení počtu zaměstnanců. 

Ti přibyli z řad brigádníků a vojáků. Nábor 
probíhal po vyhlášení akce vlády pod názvem 
„Lánské akce“. Zřizovala se nová učiliště, do 
kterých nastupovali horničtí učni. Jednalo se 
vlastně o 14 až 15leté děti, které po absolvování 
učiliště získaly odbornou kvalifikaci a zařadily 
se do pracovního procesu po boku zkušených 
horníků. Velká část z nich zůstala na šachtě 
nastálo, někteří se zde usadili a založili rodiny. 
Své vzpomínání bych chtěl ukončit veršem: 
„Stěží je hodnotit náš život slovem, vždyť práce 
a šachta byla nám domovem“.

Mnozí pracovníci, kteří se dočkali zaslouže-
ného odpočinku, se zapojili aktivně do činnosti 
zdejšího Klubu důchodců – Fučík 3, bývalý 
Ludvík.

Jedním z bodů činnosti klubu je právě kaž-
doroční kladení věnců u hornického památníku 
v parčíku u ZŠ Vrchlického v Radvanicích. 
Tímto projevujeme sounáležitost k našemu hor-
nickému cechu.

Jana Sedláková, odbor OaVV

Obvod si připomněl den horníků

Týden od 6. do 13. září strávilo 31 členů Klubu 
důchodců Bartovice na rekondičním pobytu 
v Beskydech. Ubytováni byli na chatě Sůkenická. 
„Bylo to tam perfektní, zvláště jídlo, personál 
byl ochotný. Paní vedoucí Helena Nytrová měla 
všechno skvěle zorganizováno, za což jí patří 
velký dík,“ řekl jeden z účastníků pobytu Lumír 
Adamus. Dodal, že navštívili Masarykovu chatu 
a také chatu Třeštík, zorganizovali jeden večer 

se zpěvem. Jinak se senioři vrhli na sbírání hub, 
takže po večerech se na pokojích krájelo a sušilo 
na zimu. „Bylo jich tam tolik, že jsme je potom 
už i překračovali,“ přidal se smíchem Adamus. 
Účastníky během jejich pobytu navštívila také 
starostka Mgr. Šárka Tekielová a zastupitel Bc. 
Aleš Boháč. „Děkujeme městskému obvodu, že 
nám na pobyt přispěl. Moc si toho vážíme,“ uza-
vřel Adamus.  PaedDr. Zuzana Sedláčková

rekondiční pobyt v Beskydech
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Vážení občané, přijměte tento článek jako 
malý exkurz do nové právní úpravy v oblasti 
práva občanského, který má upozornit na 
některá její úskalí.

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občan-
ský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, který nahradil normu předcházející, 
tj. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a zásadně zasáhnul 
do občanskoprávních vztahů.

Jednou z oblastí, která doznala podstatných 
změn, je i oblast vlastnických práv k nemovi-
tostem a v tomto příspěvku bychom vás chtěli 
informovat o jedné zásadní povinnosti, která se 
vás dotýká v oblasti dispozic s nemovitostmi, 
konkrétně garážemi, které na území našeho 
městského obvodu vlastníte.

V mnoha případech stojí garáže vlastníků na 
pozemku ve správě městského obvodu a s měst-
ským obvodem pak takoví vlastníci garáží uza-
vírají smlouvu o nájmu předmětného pozemku, 
na kterém je garáž postavena. 

V uplynulých měsících po účinnosti nového 
občanského zákoníku však učinil městský obvod 
takovou zkušenost, která může u výše popsaných 
vlastníků garáží vzbudit opodstatněné pochyb-
nosti o právním stavu jejich garáží, a to za situ-
ace, že hodlají svou garáž stojící na pozemku 
městského obvodu prodat. Někteří z vlastníků 
garáží stojících na pozemku ve správě městského 

obvodu totiž opomněli existenci ust. § 3056 odst. 
1 nového občanského zákoníku.

Dle shora uvedeného ustanovení nového 
občanského zákoníku má vlastník pozemku, na 
němž je zřízena stavba (v našem případě garáž), 
která není podle dosavadních právních předpisů 
(starý občanský zákoník) součástí pozemku 
a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účin-
nosti nového občanského zákoníku, ke stavbě 
(garáži) předkupní právo a vlastník stavby 
(garáže) má předkupní právo k pozemku.

Ze zmíněného ustanovení nového občan-
ského zákoníku tedy plyne, že pokud hodlá 
vlastník garáže tuto prodat, musí nejprve garáž 
nabídnout městskému obvodu. Za situace, kdy 
pak příslušný orgán městského obvodu (zastu-
pitelstvo městského obvodu – § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů) rozhodne 
o tom, že neuplatní předkupní právo k předmět-
nému pozemku, je teprve možno, aby vlastník 
garáže převedl vlastnictví k této na třetí osobu. 
Takovýmto postupem má být svým způsobem 
realizována jedna ze zlomových, ale starono-
vých zásad nového občanského zákoníku, dle 
které součástí pozemku je prostor nad povrchem 
i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku, 
s výjimkou staveb dočasných (§506 odst. 1 
nového občanského zákoníku).

V souvislosti se shora uvedeným proto upozor-
ňujeme vlastníky garáží stojících na pozemcích 
ve správě městského obvodu na shora uvedenou 
povinnost nabídnout městskému obvodu k pro-
deji garáž za účelem realizace předkupního 

práva před zamýšleným prodejem jiné osobě, 
čímž v případě přímého prodeje třetí osobě bez 
nabídky realizace předkupního práva městským 
obvodem mohou být následně vzniklé vlastnické 
vztahy zpochybněny, a to v případě, že po reali-
zaci prodeje garáže třetí osobě příslušný orgán 
obce hodlá uplatnit své předkupní právo (je záro-
veň třeba poukázat na praxi příslušných kata-
strálních úřadů, které při realizaci popsaných 
převodů vlastnického práva s následným zápisem 
v příslušném rejstříku – katastru nemovitostí, 
realizaci nabídky předkupního práva nezkou-
mají, když takovou povinnost nemají).

Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru OaVV

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady 
z domácností, ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., umístí 
velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v obou našich městských 
obvodech:

Radvanice: 3.– 4. listopadu 2014 (pondělí přistavení, úterý dopoledne 
odvoz)
1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks
2. Lipina – Na Ostří – u bývalé školy 1 ks
3. Trnkovec – křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4. Trnkovec – křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5. Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní  1 ks 
6. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
7. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9. Kobrova 1 ks

Radvanice: 4.–5. listopadu 2014 (úterý přistavení, středa dopoledne 
odvoz)
1. Vrchlického – u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická – u samoobsluhy 1 ks
3. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ulice U Stavisek – křižovatka s Čapkovou 1 ks
6. ulice Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou (býv. Míroděv) 1 ks
7. Kamčatka – křižovatka Na Svahu x Kozácká 1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3) 1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 5.– 6. listopadu 2014 (středa přistavení, čtvrtek dopoledne 
odvoz)
1.  křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2.  křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (zpevněná plocha  

před prodejnou) 1 ks
3.  křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4.  křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
5.  křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
6.  křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 

Bartovice: 6.–7. listopadu 2014 (čtvrtek přistavení, pátek dopoledne 
odvoz) 
1.  křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
2.  křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
3.  Těšínská – parkoviště u koupaliště 1 ks
4.  křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
5.  Na Pasekách – za podjezdem u Václavka 1 ks
6.  U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů 
materiál, který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domác-
nosti, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrný dvůr na ulici 
Lihovarská v Ostravě -Radvanicích, který je otevřen:

v období duben–říjen: úterý–pátek 10:00–20:00 hod.,  
sobota 8:00–14:00 hod.

v období l is topad–březen: úter ý–pátek 10:00 –18:00 hod.,  
sobota 8:00–12:00 hod.

Pavla Kolářová,  odbor SŘDaŽP 

Vlastníci garáží a nový občanský zákoník

ÚKLIdOVÁ aKCe – podzim 2014

OzNÁmeNÍ 
všem občanům 
radvanic a Bartovic

Výbor ZO ČZS v Bartovicích oznamuje 
všem, že dne 10. října 2014 od 14 do 17 hodin 
a 11. října 2014 od 9 do 16 hod. pořádá naše 
organizace retro výstavu „Nejen květiny 
našich babiček“. 

Vý s t a v a  s e  k o n á  v  m a l é m  s á l e 
Společenského domu v Bartovicích.

Vstupné dobrovolné.
Všichni jsou srdečně zváni.

Výbor ZO ČSZ Ostrava ‑Bartovice



Přímo u cesty, pár met rů od zastávky 
u Ozdravného centra Ještěrka, sídlí večerka 
a hladové okno manželů Martiny a Marka 
Kalivodových. Jejich obchod se stal říjnovou 
zastávkou našeho seriálu, v němž předsta-
vujeme firmy a podnikatele, kteří podnikají 
v našem městském obvodu.

Manželé Kalivodovi se do Bartovic přistěho-
vali v roce 2009, kdy zde koupili dům, v němž dnes 
sídlí večerka a hladové okno. Před tím měli sedm 
let podobnou prodejnu ve Vratimově. Koupený 
dům se jim líbil hlavně proto, že leží na hlavní 
trase, je blízko zastávky a má odstavný pruh, 
takže řidiči tu mohou pohodlně zaparkovat.

Dům upravili tak, aby v něm mohli podni-
kat. V přízemí tak vznikla večerka a hned vedle 
je zázemí hladového okna. „Bylo to hodně 
nákladné – elektřina a voda musely být zvlášť, 
vybavení provozovny muselo odpovídat přís-
ným hygienickým normám pro rychlé občer-
stvení,“ vysvětluje majitelka večerky. Otevřeli 
v roce 2010. Pan Kalivoda šéfuje hladovému 
oknu, jeho žena Martina večerce.

Hladové okno nabízí klasické rychlé občer-
stvení, jako jsou párek v rohlíku, hamburgery, 

langoše, steaky, korbáčiky a hranolky. Zelenina, 
kterou dává do výrobků, je vždy čerstvá a první 
jakosti. 

Ve večerce najdete vše, co člověk nezbytně 
potřebuje. „Máme tu od každého něco, ale vždy 
jen jednu značku. Vycházím z toho, že pokud 
vám něco v domácnosti dojde, tak to u nás 
nouzově vyřešíte a pak si můžete zase koupit 
značku, na kterou jste zvyklí. A samozřejmě 
se snažíme, aby to měli lidé co nejlevnější,“ 

přibližuje paní Kalivodová sortiment večerky. 
V regálech nechybí mouka, krabicové mléko, 
Radvanický chleba, rohlíky, nanuky, mražená 
zelenina, směsi na polévky, limonády, mléčné 
výrobky, ale najdete tu také jar, mýdlo, cigarety, 
konzervy či pivo. Pro milovníky sladkého jsou 
tu zákusky, koblihy a sladké pečivo.

Uzeniny berou manželé Kalivodovi od 
podzimu do jara od jednoho řezníka z Opavy, 
další měsíce odebírají zboží od uzenáře z Čech. 
„Všechno jsou to domácí výrobky, tedy žádné 
náhražky. Je v nich plno masa,“ zdůrazňují.

Velký důraz kladou na čistotu provozoven, 
tak i okolí. Uklízejí zastávku a odvážejí odpady. 
A také netopí použitým olejem, jak si mnozí 
v okolí možná myslí, ale odváží jej firma, která 
ho likviduje. „Snažím se k čistotě vést i zákaz-
níky, máme tu popelníčky na cigarety, ale občas 
je to marné,“ postěžuje si paní Martina.

Otevřeno je tu od 6.30 do 20 hodin sedm 
dnů v týdnu. „Ale hladové okno je tu otevřeno 
v noci, takže není problém, aby manžel prodal 
někomu nějaké zboží z večerky, které zákazník 
potřebuje,“ vysvětluje paní Kalivodová.

Za to dobu, co podnikají, si už získali stálé 
zákazníky. Nabídku večerky se snaží vylepšo-
vat. Od 1. října rozšířili nabídku o prodej pizzy. 
Pořídili si zmrzlinový stroj, naučili se zmrzlinu 
točit a letos se objevili i na Bartovické pouti. 
„To bylo hrozně fajn, lidé byli bez starostí, 
dali si zmrzku, počasí vyšlo,“ připomíná paní 
Martina.

Když se majitelky večerky zeptáte, čím se 
v obchodě řídí, bez zaváhání odpoví, že chce, 
aby byl zákazník spokojený. „Pokud se mu 
něco nelíbí, ať přijde a řekne své připomínky,“ 
vyzývá zákazníky paní Kalivodová. Doplňuje, 
že za ty čtyři roky tu měli víc kontrol, než za těch 
sedm, let, co podnikali ve Vratimově. „V jeden 
se nám tu sešel finanční úřad, hygiena, pracovní 
úřad a ještě Česká obchodní inspekce. Kromě 
chybně napsaného křestního jména na dveřích 
nám ale nikdy nic nevytkli, vše bylo v pořádku,“ 
usmívá se.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 89. schůzi 
konané dne 27. srpna 2014
• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Stavební úpravy sociálních zařízení dětí MŠ 
Bartovice“ se zhotovitelem Costruzione s.r.o.,
• projednala návrh na nominaci paní Arnoštky 
Marcisové na Seniora roku – v VIII. ročníku 
ankety vyhlášené statutárním městem Ostrava,
• rozhodla o záměru pronájmu plakátovacích 
ploch v prostorách autobusových zastávek,
• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Souvislá údržba na ul. 
Dalimilova“.

Rada městského obvodu na své 90. schůzi 
konané dne 10. září 2014
• stanovila ceny za pronájem hrobových míst 
a schránek v kolumbáriu,
• rozhodla o zadání veřejné zakázky na služby 
pod názvem „Provedení zimní údržby místních 
komunikací a ploch na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice“,
• projednala smlouvu o partnerství s finanč-
ním příspěvkem k projektu MŠMT mezi ZŠ 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, a SHARP CENTRUM OLOMOUC 
s.r.o.,

• rozhodla o záměru prodeje dřevní hmoty 
stromů určených k pokácení ve vlastnictví sta-
tutárního města Ostrava, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice,
• souhlasila s uzavřením darovací smlouvy se 
základní organizací Českého zahrádkářského 
svazu Ostrava -Bartovice, a to jako spoluúčast 
na pokrytí nákladů na zajištění svozu trávy, 
větví a listí.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
21. zasedání konaném dne 4. září 2014
• rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje 
části pozemku parc. č. 262/2, v k. ú. Radvanice, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice,
• rozhodlo o uzavření Dohody o naplnění 
podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených 
s realizací záměru ekologické revitalizace díla 
Revitalizace rybníku Volný a lesních pozemků 
k. ú. Radvanice,
• schválila plnění příjmů a čerpání výdajů roz-
počtu městského obvodu Radvanice a Bartovice 
za leden až červenec 2014.

Ing. Renáta Spěváková,  
pověřena zastupováním tajemnice úřadu 

Večerka a hladové okno manželů Kalivodových

SerIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Pronajmu  
prostory 1+1 

vhodné jako byt nebo kanceláře, 
s vlastním vchodem v Bartovicích 

na ul. Těšínská, 
nízké nájemné. 

Informace na  
tel: 602 532 532.

inzerce



7. 10. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Výroční schůze

8. 10. 15.00 92. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

11. 10. 18.00 ČSV o.s. ZO – výbor schůze

12. 10. 13.00 Drakiáda – Pastrňákova ul.

17. 10. 14.00 KD Radvanice – Jubilanti KD 
za celý rok 2014 

16. 10. 16.00 KD Bartovice – Jubilanti II. 
pololetí

22. 10. 14.00 KD Radvanice – 
Halloweenské odpoledne 

22. 10. 15.00 93. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

30. 10. 16.00 Rozjímání před Dušičkami
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v měsíci říjnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v říjnu 2014
Blahopřejeme!

Jaroslava Čelechovská, Iva Sýkorová, Karel Rožaš, Tomáš Levický, Sylva 
Kirschnerová, Iveta Grenová, Janka Žigová, Terezie Bőhmová, Jiří Piontek, 

Eva Spratková, Eva Jaglarzová, Milena Machálková, František Kmínek, Hana 
Němcová, Alena Macurová, Dáša Kuchařová, Blažena Severinová, Štefan 

Vajda, Štefan Hržič, Irena Vlčková, Gabriel Gintner, Břetislav Mokroš, Valerie 
Plachká, Hedvika Fikáčková, Libuše Paseková

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 

zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 
nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze 

zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

akce v knihovně
 Taška na kolečkách
knižní tipy pro seniory | pondělí 6. 10.
během půjčování

 Duhový náramek 
výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče
úterý 7. 10. | od 12.00 do 15.00

 Spolu u jednoho stolu
soutěžní odpoledne se společenskými hrami
čtvrtek 9. 10. | od 13.00 do 15.30

 Země, odkud přicházím 
výstava fotografií z různých zemí světa | říjen | 
během půjčování

Ostatní akce
 KLUB SLUNÍČEK 
Jak Hopsálek poznával zvířátka
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice | beseda s výtvar-
nou dílnou | říjen| v dopoledních hodinách

 Draka je lepší pozdravit
čtení a povídání o knihách s prvňáčky | ze ZŠ 
Bartovice | středa 15. 10. | v dopoledních hodinách

 Za císaře pána
výstava knih s tematikou 1. sv. války
říjen | během půjčování

 Slovní hrátky o století zpátky
zábavný test pro děti | říjen| během půjčování 

 Podzim čaruje
výtvarná dílna pro děti | podzimní dekorace 
z přírodnin | čtvrtek 23. 10. | během půjčování 

Oslava jubilea
Svá významná životní jubilea osmdesát pět let oslavili v úžasné zdravotní i osobní pohodě 

pan Bohumil Gruškovský a krásných devadesát jedna let oslavil pan Václav Fránek. Jubilantům, 
dlouholetým obyvatelům našeho městského obvodu, srdečně pogratulovali místostarosta pan Ing. 
Štěpán Košťál a matrikářka Bc. Šárka Krkošková. Do dalších let oslavencům přejeme pevné zdraví, 
životní elán, stálé zdraví a dobrou náladu.

Bc. Šárka Krkošková, Foto: Bc. Šárka Krkošková 

Bohumil Gruškovský QVáclav Fránek Q

Setkání jubilantů
Ve Společenském domě v Bartovicích se 18. 

září konalo setkání jubilantů našeho městského 
obvodu. V slavnostně vyzdobeném sále se jich 
sešlo ke dvěma stovkám. Při vstupu všichni 
dostali malou květinu a dárek. 

Přítomné přivítala vedoucí odboru sociál-
ních věcí a školství Mgr. Irena Kopciuchová, 

pak k jubilantům promluvila starostka měst-
ského obvodu Mgr. Šárka Tekielová. Ve své řeči 
zdůraznila, jak moc si váží těch, kteří se tu sešli, 
a poděkovala jim za jejich práci pro obvod. Na 
závěr společně s jedním oslavencem rozkrojila 
dort a symbolicky si přiťukla na zdraví se všemi 

jubilanty. Pak už na všechny čekal pěkný pro-
gram v podobě tanečního vystoupení a Klauna 
z Balónkova, který přítomné svým vtipem 
a bezprostředností zapojil do svého vystoupení. 
Dobrá nálada a spokojenost pak panovala po 
celou dobu setkání.  (sed)

Foto: PaedDr. Zuzana Sedláčková
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Ve dnech 9. – 17. 10. 2014 se budou v Ostravě 
konat Dny proti chudobě. Na uskutečnění 
akcí se podílí Charita Ostrava, Armáda Spásy 
a další poskytovatelé sociálních služeb pro lidi 
v nouzi za podpory statutárního města Ostravy 
a Moravskoslezského kraje. 

Tématem 9. ročníku cyklu akcí Dnů proti 
chudobě je „Cesta z chudoby – proč, jak, moti-
vace?“. Smyslem pořádání těchto veřejných 

a odborných aktivit pro obyvatele Ostravy 
je upozornění na fakt, že chudoba je součástí 
života společnosti v Česku i dalších evropských 
i mimoevropských zemích. V příloze připojuji 
leták, který zahrnuje přehled akcí pro veřejnost, 
z nichž nejzajímavější mohou být: 

9. 10. – 14 hodin, Aula Ostravské univerzity
Cesta z chudoby – proč, jak, motivace? – 

veřejný seminář 
Přednášejí: Bc. Martin Šimáček, ředitel 

Agentury pro sociální začleňování; doc. Ing. 
Tomáš Želinský, PhD., docent na Ekonomické 
fakultě Technické univerzity v Košicích; 

doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hostující 
profesorka na Ekonomickém ústavě Slovenské 
akademie věd v Bratislavě. 

15. 10., 15–17 hodin – Masarykovo náměstí
Happening na Masarykově náměst í 

v Ostravě 
Happening v rámci Dnů proti chudobě 

v Ostravě spojený s koncertem Pavla Helana 
a Neo Chess Sunny Rock and Roll Bandu 

13.–17. 10., 9–17 hodin
Sbírka potravinové pomoci 
Pořádá: Potravinová banka v Ostravě, z. s., 

Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka. 
Shromážděné potraviny budou poskytnuty 

lidem bez přístřeší a v nouzi prostřednictvím 
organizací poskytujících sociální služby. 

Ing. Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy 
s veřejností, Charita Ostrava

Ji ž sed m le t  mají  občané 
O s t r a v y  a  o k o l í  m o ž n o s t 
využívat služeb Hospice sv. 
Lu k á š e ,  s p e c i a l i z ov a n é h o 
zdravotnického zařízení pro-
vozovaného Charitou Ostrava. 
V Hospici sv. Lukáše jsou posky továny 
zdravotní a sociální služby lidem v závěru 
života a hlavní snahou je zajistit důstojné 
podmínky pro odchod z tohoto světa. Péče 
a doprovázení je poskytováno nejen nemoc-
ným lidem, ale také jejich blízkým v těžké 
životní situaci.

Hospic sv. Lukáše byl otevřen 
8. října v roce 2007 a za dobu 
svého provozu v něm bylo přijato 
téměř 2 000 klientů.

Nově je nyní možné podpo-
řit toto zařízení v rámci veřejné 

sbírky nákupem magnetek s logem lůžkového 
Hospice sv. Lukáše nebo Mobilního hospice 
sv. Kryštofa, který hospicové služby poskytuje 
přímo v domácnostech klientů. 

Magnetky je možné zakoupit přímo v Hospici 
sv. Lukáše a partnery prodeje jsou také tři ost-
ravské lékárny, jejichž majitelům za podporu 

a spolupráci srdečně děkujeme. Více na webu: 
www.ostrava.charita.cz
Místa prodeje:
Hospic sv. Lukáše – Charvátská 8, Ostrava-
-Výškovice
Lékárna u sv. Jana – Blanická 1068/187, 
Ostrava, Stará Bělá
Lékárna Arnika – Lechoviczova 2970/6, 
Ostrava – Mariánské Hory
Lékárna u Vítka – Třebovická 5114, Ostrava-
-Třebovice

Ing. Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy 
s veřejností Charita Ostrava

Památka zesnulých 
v Husově sboru

Bohoslužby se vzpomínkami na zesnulé 
proběhnou 1. 11. 2014 v 16.00 hod. a 2. 11. 
2014 v 8.00 hod.
Kolumbária budou zpřístupněna  
v těchto dnech:
 27. 10.  12.30–17.00 hod.
 31. 10. 12.30–17.00 hod.
 1. 11.  9.00–17.00 hod.
 2. 11.  8.00–17.00 hod.
Dne 28. 10. 2014 nebude kostel ote-
vřen. 

Úřední hodiny farní kanceláře jsou 
trvale v pondělky od 14.00 do 16.00 hod.  
Pravidelné bohoslužby – každou neděli 
v 8.00 hod. 

Kontakt: 775 092 801, e-mail: monika-
bartkova@seznam.cz

Kontakty lze také vyhledat na webu 
Církve československé husitské: www.ccsh.
cz v sekci „náboženské obce“. 

Prosíme nájemce kolumbár ií, k teř í 
nemají zaplacený pronájem na rok 2014, aby 
se dostavili buď v úředních hodinách, nebo 
v otevřených dnech sboru, či uhradili popla-
tek před pravidelnou bohoslužbou v neděli 
od 7.40 hod. Žádáme především nájemce, 
kteří nemají uhrazené poplatky za něko-
lik předešlých let, jinak jsme nuceni urny 
vyjmout a upřednostnit tak další zájemce 
o místo v kolumbáriu, přičemž stávající 
urny s ostatky jsme povinni dle pohřeb-
ního zákona nechat uložit do společného 
hrobu na hřbitově ostravského krematoria.  
Děkujeme za pochopení. 

Monika Bartková, farářka

Hospic sv. Lukáše slouží Ostravanům sedm let

Ostravu v říjnu čekají dny proti chudobě

Městský obvod připravil pro své občany 
na sobotu 20. září 2014 Radvanické slavnosti. 
Tentokrát, na prostranství parkoviště, býva-
lého radvanického koupaliště, Poláškova ulice 
v Radvanicích. Volba místa se ukázala jako velmi 
dobrá a slavnosti navštívilo nejvíc návštěvníků 
od počátku jejich pořádání. Pro všechny byl při-
praven velmi pestrý program, prezentovaný jak 
místními dětmi, tak i vystoupením umělců.

Program byl zahájen ve 14 hodin. Představily 
se nám děti ze ZŠ Vrchlického s pohádkou 
plnou veselých scének a písniček. Děti ze ZUŠ 
v Radvanicích nachystaly taneční vystoupení 
a poté se návštěvníkům představil saxofonový 
kvartet. Děti z mateřských školek z Radvanic 
a Bar tovic roztleskaly návštěvníky svým 
tanečně-hudebním vystoupením. Potom se děti 
mohly až do pozdních odpoledních hodin bavit 
s pirátkou Sofií, Klauny z Balónkova a zajez-
dit si na ponících. Nejvíc se děti těšily na Míšu 
Růžičkovou a její oblíbený pořad „Tančíme 
a zpíváme s Míšou“. Mezitím se mohly svézt 
na řetízkovém kolotoči, labutích, ruském kole, 
případně si zaskákat na nafukovacích atrak-
cích.

Pro dospělé byl nachystán Elvis Presley revi- 
val , t radičně nezklamala skupina HEC. 
V 19 hodin starostka Mgr. Šárla Tekielová 
slavnostně přestřihla pásku a předala občanům 
nově pořízenou cvičební sestavu pro cvičení 
v přírodě s názvem „WORKOUT“. Venkovní 

tělocvična je umístěna v areálu bývalého koupa-
liště a je občanům zdarma kdykoliv přístupná.  
Součástí slavností je tradiční ohňostroj, který 
rozzářil oblohu před 22. hodinou. Po ohňo-
stroji vystoupil Zdeněk Izer, svým typickým 
humorem i hity pobavil diváky, tentokrát na 
„policejní téma“. Poté hrála skupina HEC do 
pozdních nočních hodin. Občerstvení i prodej 
pouťového sortimentu byly po celou dobu slav-
ností zajištěny. Postarali se o něj hlavně místní 
podnikatelé a hasiči. 

Radvaničtí dobrovolní hasiči se letos také 
podíleli na zdárném průběhu celé akce, kdy 
předvedli ukázku jejich zásahu při simulo-
vané nehodě auta i praktickou ukázku uhašení 
požáru v kuchyni. Velké poděkování, které 
osobně vyjádřila i starostka městského obvodu, 
patří organizačnímu štábu, který pod vedením 
Aleše Boháče, již od časných ranních hodin 
připravoval celý prostor ke zdárnému průběhu 
akce a spokojenosti návštěvníků.

Letošní slavnosti skončily. Spokojenost 
návštěvníků byla znát, a tak nezbývá než se těšit 
na setkání za rok! 
Foto ze slavností naleznete na poslední straně.

Jan Sedláková, OaVV

radvanické slavnosti se vydařily



Na Radvanických slavnostech byl veřejnosti 
předán soubor cvičebních nástrojů na cvičení 
zvané workout. Obyvatelé našeho městského 
obvodu jsou tak první v Ostravě, kteří si mohou 
na nich zacvičit. Nachází se v prostoru bývalého 
koupaliště na Poláškově ulici v Radvanicích. 
Sestava kovových trubek připomíná prolézačky 
na pískovišti, ale měla by sloužit hlavně mládeži 
a dospělým. Vstup na cvičiště je zdarma.

K čemu slouží? Street Workout je cvičení 
výhradně ve venkovním prostředí pomocí růz-
ných cviků s vlastní tělesnou vahou. Tento styl 
tréninku je známý tisíce let, základy najdeme 
v řecko-římské gymnastice. V Česku se začal 
tento zapomenutý způsob cvičení těla sířit před 
rokem a díky videu má už stovky příznivců po 
celé zemi.

Odkud se k nám workout dostal? První videa 
šířila převážně černošská část populace z newy-
orské městské části Bronx. Spousta z nich totiž 
neměla finanční prostředky na to, aby si mohli 
dovolit drahé posilovny, protože pocházeli z chu-
dinských čtvrtí. Nicméně během pár let všem 

ukázali, jakého umění lze touto metodou dosáh-
nout. Mají skvěle vypracované svaly na horní 
části těla a nad tím, co s nimi dokážou, mnozí 
nechápavě kroutí hlavou. Tato videa inspirovala 
mnoho lidí po celém světě, kteří našli zalíbení 
v tomto druhu cvičení. Jako největší světová 
ikona tohoto sportu, lidmi bezesporu vnímaná, 
je černoch z New Yorku, který je mezinárodně 
známý jako Hannibal for King. Postupem času 
se objevila videa také z Ukrajiny a Ruska, kde 
se tento druh sportu zařadil mezi velmi oblíbené 
a široce provozované. 

Workout se dá trénovat opravdu kdykoliv 
a všude a padá výmluva „nemám kde cvičit“. 
Lidem, kteří toto cvičení nepodporují, vadí jistá 
míra exhibicionismu. Často se ozývají názory, 
že z takového cvičení nejde udělat silné tělo, 
nebo se objevuje otázka „a co například v zimě?“ 
V zimě se cvičí doma, v tělocvičně, nebo pro 
otužilce venku, každý si najde svůj způsob. 

Autory cvičební sestavy jsou Ondřej 
Koneš a Bc. Jan Kokáš. Prvního z nich jsme 
požádali o rozhovor.

Jak jste se k tomu dostali?
Klasicky, přes videa z Ameriky. Velmi nás 

to oslovilo a přemýšleli jsme, kde začít cvičit. 
Bohužel tu nebylo kde a na čem. Nápad jsme 
měli s kamarádem v hlavě už od roku 2012, ale 
sestavu jsme vytvořili až v tomto roce a také 
jsme ji certifikovali. 

Jak jste vybírali materiál, který by vydr-
žel zátěž a také povětrnostní podmínky?

Testovali jsme cestou pokus omyl, ale vybí-
rali jsme si výhradně z českých materiálů. 
Sestava je vytvořena z kvalitní konstrukční 
oceli a nerezu, které umožňují vhodné povr-
chové úpravy a nabízí škálu barev.

Proč je lepší workout než cvičení v posi-
lovně, kde je víc takových cvičebních strojů?

Dříve jsme chodili do posilovny, ale pak nás 
to přestalo bavit, protože tam to cvičení je jen 
o zvedání vyšších vah. Workout je lepší, protože 
cvičíte na vzduchu, zadarmo, cvičení je zábav-
nější a více vás to táhne kupředu. Wourkout nám 
kompletně nahradil posilovnu. Tohle cvičení 
mohu jen doporučit. Když jsme poprvé v reálu 
zkoušeli cvičit workout, neudělali jsme ani 
jeden cvik, a to jsme před tím posilovali. Ale 

motivovalo nás to k tomu, abychom cvičili dál 
s vlastním tělem a posouvali se někam. Dnes už 
jsme do cvičení zapojili kamarády a přítelkyně 
a i na nich je vidět, že se to úsilí vyplatilo.

Kde lidé najdou informace o cvičení?
Máme webové stránky www.workoutclub.cz, 

kde jsou videa s ukázkami cvičení, které zájemci 
najdou také na Facebooku a instagramu.

Text a foto: PaedDr. Zuzana Sedláčková
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mateřská škola 
v radvanicích 
v novém „kabátě“

V novém školním roce naše děti přiví-
tala úplně nová školka. Během prázdnin byla 
vyměněna okna a provedeno zateplení budovy. 
Barevná fasáda nenechá nikoho na pochybách, 
že se jedná o budovu mateřské školy. 

Jak vypadala mateřská škola v minulých 
letech, můžete vidět na přiložené fotografii.

Naše MŠ Slunečnice na Těšínské ulici 
v Ostravě -Radvanicích měla původně podobu 
rodinné vilky. Začala sloužit dětem v roce 1945. 
V letech 1984–88 byla přestavbou a přístavbou 
přebudována do dnešní podoby. Před dvěma 
lety byly zrekonstruovány vnitřní prostory 
a kuchyň. Naše předškolní zařízení má tento 
školní rok opět naplněnou kapacitu – 80 dětí. 
Děti se vzdělávají podle ŠVP „Človíček a svět 
okolo v ročním období“. 

Děti mohou navštěvovat několik kroužků – 
keramiku, taneční kroužek, atletiku, angličtinu, 
na jaře budou dojíždět do Havířova na bazén 
a v zimě již tradičně budou absolvovat lyžařský 
kurz na Bílé.

První den ve školce mají již děti za sebou. 
Do mateřské školy nastoupilo 29 nových dětí. 
Kromě paní učitelek je přivítala princezna 
a každé dítě dostalo dárek z keramiky.

Lérová Dana, ředitelka Mateřské školy 
Radvanice

První WOrKOUT v Ostravě je v našem městském obvodě

městská policie zve 
na bezplatný kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat se 
proto bude v prostorách budovy městské policie 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 
29. října 2014 od 16:00 hodin.

Říjnové setkání s občany nese název Nebuď 
snadnou obětí. Hovořit se bude o prevenci 
trestné činnosti, o tom, jak se nestát obětí trest-
ného činu, o zásadách bezpečného chování, ale 
i o dostupné pomoci, které se v současné době 
obětem trestných činů dostává a na kterou ze 
zákona mají nárok. 

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeo-
brana a i tentokrát bude připraven dětský kou-
tek pro děti účastníků kurzu. Připomínáme, že 
je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení 
(pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv 
na přezutí a hygienické potřeby (možnost vyu-
žití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv 
není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách.

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

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
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Na besídky pro rodiče připravují děti z mé 
školní družiny vždy nějaké pohádky a tanečky. 
V loňském školním roce děti vytvořily samy 
scénář „Mach a Šebestová světem pohádek“. 
Během celého roku jsme s tímto asi půlhodino-
vým vystoupením s jedenácti tanečky několi-
krát reprezentovali naši ZŠ Vrchlického. Také 
na každoročních Radvanických slavnostech, 
které byly skvěle připraveny na 20. září, jsme 
měli předvést tuto pohádku. Ovšem v družině 
již tyto naše herce nenajdete. 

Děti vyrostly, postoupily do školního klubu 
nebo již samy po vyučování chodí domů. V 1. 
oddělení ŠD letos pracují prvňáčci a dokonce 
pětileté děti z přípravné třídy. Nebylo jednodu-
ché po prázdninách svolat loňské herce a vydo-
lovat z paměti texty pohádky. Každý den jsme 
pilně nacvičovali, žehlili kostýmy a hledali 
kulisy a rekvizity. Také tance již byly poněkud 
zapomenuté. O tom, jak skvělé a nápadité děti 
zvládají náročnou práci herců, jste se mohli 
přesvědčit na naší obecní slavnosti. Myslím, že 
všichni návštěvníci akce jasně viděli, že malé 
herce dramatická činnost bavila. Na vystou-
pení jsme poněkud zmatkovali s předáváním 

mikrofonů, bez nichž by nás v otevřeném pro-
storu nebylo slyšet.

Na závěr se malí umělci dočkali velikého 
potlesku a mně jen ukápla slzička, protože se 

s těmito dětmi po letech společných zážitků 
musím rozloučit a zase s malými vymýšlet něco 
nového.

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

Lenka Laštuvková, vedoucí vychovatelka 
ZŠ Vrchlického

A co o tom napsala malá herečka?
Hodinu před vystoupením jsme zjistili, že 

představitel jedné z hlavních rolí nepřišel. Paní 
vychovatelka mne tedy požádala, jestli bych 
Taťku Šmoulu nezahrála. Vystupovala jsem 
s paní Lenkou čtyři roky, ale přiznám se, že jsem 
se třásla trémou. Kamarádky mi pomohly ces-
tou nacvičit text. Paní vychovatelka mne moc 
chválila, že jsem zachránila celé vystoupení. 
A maminka řekla, že takhle s přehledem bych 
měla zvládat také učení. 

Kateřina Mullerová, 5. A ZŠ Vrchlického

Poslední představení malých herců Naše děti 
v dobrém ránu

Každý z nás jednou toužil být v televizi 
a našim dětem ze školního klubu se to podařilo. 
V brzkých ranních hodinách dne 17. 9. 2014 se 
před ZŠ Vrchlického sešlo 5 dívek – Veronika 
Sajbotová, Tereza Večerková, Adéla Gacíková, 
Nicole Rucká, Patricie Bulavčiaková – s paní 
vychovatelkou Šárkou Ševčíkovou a vydaly se 
směrem k České televizi, kde se zúčastnily tele-
vizního vysílání Dobré ráno. 

Z mnoha ostravských škol jsme byli vybráni, 
abychom ukázali, jak dokážeme využít a zpra-
covat odpadový materiál a co vše z něj jde vytvo-
řit, jako např. z obalu na vejce vyrobit slepičku 
a kohoutka na velikonoční dekoraci, z drátku 
a kamínku udrátkovat krásné rybičky, ze sta-
rých cédéček a ubrousků vytvořit podložky pod 
hrníček či sklenici a mnoho dalších. 

Moderátoři ve studiu byli velmi příjemní, 
postarali se o přátelskou atmosféru a děti díky 
nim ztrácely trému. Setkali jsme se zde i s naší 
atletkou Šárkou Kašpárkovou, která byla nad-
šena našimi výrobky, nejvíce se jí líbila dráto-
vaná rybička, kterou od nás dostala jako dárek. 

V pořadu také vystoupili zástupci EKOfilmu 
a zvali diváky k navštěvě 40. ročníku EKOfilmu. 
Naše škola je partnerem EKOfilmu a 3. rokem 
s nimi spolupracuje. Vytváříme dárečky pro 
workshopy a ceny pro aktéry EKOfilmu. 

Naše účinkování v televizním Dobrém ránu 
uteklo velmi rychle. Na památku našeho účinko-
vání jsme se s moderátory vyfotili. Na účinko-
vání v pořadu Dobré ráno a setkání se známými 
osobnostmi budeme velmi rádi vzpomínat.

Šárka Ševčíková, vychovatelka ŠK ZŠ 
Vrchlického

Ve školce vítali 
děti písničkou

Haló, haló, pojďte všichni sem, haló, haló 
dnes je krásný den. Zahrajem si, zazpíváme.

Touto písničkou se přivítaly paní učitelky 
se všemi dětmi, které přišly do mateřské školy 
Ještěrka po prázdninách. Pro nové děti to byl 
velký krok, protože vstoupily do zcela nového 
prostředí. Děti, které již do mateřské školy cho-
dily, se těšily na své kamarády, které přes prázd-
niny neviděly. Všem našim dětem z mateřské 
školy Ještěrka přejeme po celý školní rok 
spoustu zajímavých zážitků a zábavy. 

Kolektiv MŠ Bartovice

V pondělí 1. září 2014 byl slavnostně zahájen 
nový školní rok 2014/2015. Žáci se ráno sešli ve 
svých třídách, kde se přivítali se svými třídními 
učiteli.

Dojemné bylo představování a přivítání 
našich prvňáčků. Paní ředitelka Mgr. Hana 
Ostřanská v doprovodu vedoucí odboru škol-
ství Mgr. Ireny Kopciuchové pronesla krátký 
proslov, předala dětem od Magistrátu města 
Ostravy knížky, omalovánky a rozvrhy hodin, 
poté byl každý jmenovaný prvňáček obdarován 
kytičkou a pamětním listem školy.

Letos nastoupilo do první třídy na odlou-
čeném pracovišti v Bartovicích 11 dětí, na 
odloučeném pracovišti Trnkovecká 9 dětí. Tato 

škola byla od 1. 7. 2014 sloučena se ZŠ Ostrava-
-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organi-
zace.

Na odloučené pracoviště Havláskova přišlo 
37 prvňáčků a se sladkým dárečkem je přišli při-
vítat paní starostka Mgr. Šárka Tekielová a radní 
Bc. Aleš Boháč, od SRPŠ Vrchlického dostaly 
děti kapsáře, ozdobené obrázkem žirafy, speci-
álně ušité pro tuto slavnostní příležitost.

Na závěr přejeme nejenom prvňáčkům, 
ale i ostatním žákům hodně úspěchů ve školní 
práci, kamarádské prostředí a učitelům hodně 
trpělivosti a hodné žáky.

Mgr. Hana Němcová,  
zástupce ředitele školy, ZŠ Vrchlického

zahájení školního roku 2014/2015
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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

Přijďte se informovat a poradit s odborníky:
Přijďte si změřit: tlak  tuk  hmotnost  stanovit BMI  vyšetřit chodidla k zjištění případných vad páteře

Přijďte se poradit: s praktickým lékařem nebo nutričním terapeutem

Přijďte se informovat: o tom, jak se bránit podvodníkům, jak zvýšit svou bezpečnost,  o tísňové péči pro seniory

 o pečovatelských službách a službách osobní  asistence   o službách poskytovaných v domovech pro seniory
 o denních a týdenních stacionářích  o dávkách a sociálních službách pro seniory  a zdravotně postižené
 o sociálních službách ve zdravotnickém zařízení

Přijďte na prodejní výstavu:  zdravotnických pomůcek, zdravé výživy, zdravé kosmetiky, bylinek, koření, zájezdů a pobytů a 
ukázek rukodělných prací seniorů

Přijďte si poslechnout zajímavé přednášky:  9.00 – 9.20 Umíte komunikovat s lékařem?  9.30 – 10.00 Nebezpečí komuni-
kačních prostředků  10.10 – 10.20 Zločin a oběti  10.30 – 11.00 Nebezpečí komunikačních prostředků v seniorském věku

 11.10 – 11.30 Umíte komunikovat s lékařem?  11.40 – 12.00 Zločin a oběti

Přijďte si zdarma vyzkoušet internet!

Kongres je svým obsahem zaměřen na problematiku zdravotně sociální péče o seniory a je doprovázen řadou aktivit jak pro 
odborníky, tak i laickou veřejnost.

Den seniorů je pořádán v rámci kongresu XVIII. gerontologické dny Ostrava, který je realizován s � nanční podporou 
statutárního města Ostrava. Akce je realizována ve spolupráci s Koordinační radou seniorů a zdravotně postižených města Ostravy.

 Organizační garant: DTO CZ, s. r. o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory
 tel.: 595 620 111, 110, 152, e-mail: dtocz@dtocz.cz, www.dtostrava.cz

DEN PRO
SENIORY

v Ostravě 

ZDARMAVSTUP PO CELÝ DEN

17. října 2014, 9.00 – 13.00 hodin 

Domě kultury města Ostravy

S cyklokoordinátorem Martinem Krejčím 
o cyklostezkách

Jaký je aktuální stav cyklostezek?
„Momentálně je ve městě v provozu 216 

kilometrů cyklistických tras, stezek a pruhů, 
zhruba 8 kilometrů je současně ve výstavbě. 
O prázdninách byly zprovozněny cyklistické 
pruhy na silnicích III. třídy v ulicích Hlučínské 
v Petřkovicích, Michálkovické ve Slezské 
Ostravě a Těšínské v Bartovicích. V tomto měsíci 
byl dokončen cyklistický pruh v ulici Těšínské 
v centru Radvanic. Před dokončením je stavba 
cyklostezek podél řeky Ostravice, k otevřenému 
úseku mezi Koblovským mostem a Kamencem 
brzy přibude úsek mezi Slezskoostravským hra-
dem a lávkou přes Ostravici v Hrabové s výjim-
kou lávky přes Lučinu, která by měla být hotova 
do konce září. Intenzivně se tam pracuje.“

Kdy se zprovozní uzavřený úsek podél 
Odry?

„Úsek podél Odry mezi hornickým muzeem 
a koblovským mostem, který byl loni uzavřen 
pro sesuv půdy, už byl na začátku září po osazení 
svodidel opět zprovozněn – byly tam odstraněny 
i stromy hrozící pádem. V srpnu bylo také pře-
dáno staveniště na cyklistické trase O podél ulice 
Hlučínské, kde bude do konce roku dobudován 
chybějící úsek mezi tramvajovou smyčkou a pod-
jezdem pod železniční tratí. Pro zvýšení bezpeč-
nosti byly na mostě přes Odru v Polance a v ulici 
Třebovické v Třebovicích nastříkány piktogramy 
informující řidiče o zvýšeném pohybu cyklistů.“

Na co se můžeme těšit do konce roku?
„Bude dokončeno cyklistické propojení mezi 

ulicemi Pavlovovou a Rodinnou v rámci roze-
stavěného podchodu pod Plzeňskou. Dále budou 
zprovozněny protisměrné pruhy pro cyklisty 
v jednosměrných komunikacích ulic Matiční, 
Blahoslavovy a Horovy v centru Ostravy. 
Připravuje se též otevření pěší zóny pro cyklisty. 

Rozestavěna je i cyklostezka v rámci přestup-
ního uzlu v Hulvákách. Město podalo žádost 
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury na úseky cyklotrasy O podél Lučiny, mezi 
hradem a Hranečníkem, a na další pokračování 
do Radvanic, které by mělo navázat na pláno-
vaný cyklistický pruh. Do konce příštího roku 
bude dokončena též cyklotrasa Odra–Morava–
Dunaj, úsek mezi Bohumínem a Starou Bělou 
podél řeky Odry, financovaná z ROP. Město 
chce podat žádost o dotaci na další úsek tvořící 
souvislý tah podél Odry – cyklistickou trasu 
I mezi Starou Bělou a Polankou. K dispozici jsou 
též další projekty, které by se v případě dosta-
tečných zdrojů financování mohly realizovat – 
např. se jedná o cyklotrasu T od Třebovic přes 
Porubu do Svinova nebo úsek podél ul. U Boříka 
mezi mostem přes Odru a křižovatkou u vodárny 
v Nové Vsi. Ve stadiu příprav máme asi 40 pro-
jektů pro cyklistickou dopravu.“  (ph)

Na Těšínské je dokončen cyklistický pruh
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Váš optický poradce: 
Ing. Libuše Motyková, Na Okraji 10/94, Ostrava-Bartovice
Tel.: 603 576 069          www.mojebryle-online.cz

První oční optika, která šetří Váš čas i peníze !
Přijedeme s kolekcí brýlí za Vámi.
Pomůžeme Vám s výběrem brýlí i čoček.
Brýle si vyzkoušíte v pohodlí domova 
v klidu s blízkými.
Proplatíme Vám příspěvek od pojišťovny.
Hotové brýle včetně pouzdra Vám 
doručíme opět domů.
Konzultace JE NEZÁVAZNÁ A ZDARMA !

Široký výběr brýlí v pohodlí Vašeho domova
Brýlové obruby si sami navrhujeme a vyrábíme.
Dioptrické čočky brousíme nejmodernější vlastní technikou.
Obchodujeme bez prostředníků.
Poskytujeme doživotní garanci na brýlové obruby.
Naše ceny jsou více než dostupné.

Pro každého zákazníka máme Slevový program na míru:
1 + 1  druhé brýle ZDARMA

Sleva podle věku na brýlovou obrubu

30 % na ztenčené nebo multifokální čočky

K dioptrickým brýlím sluneční brýle ZDARMA

K fotochromatickým čočkám obruba ZDARMA

Kvalitní značkové brýle až o 50% levněji

 zcizovali kovové oplocení školy
Na podezřelé osoby pohybující se v areálu školy v Ostravě-

Radvanicích upozornil dne 8. srpna 2014 městskou policii všímavý 
občan. Strážníci na místě spatřili dva mladíky, kteří demontovali 
kovové části oplocení areálu školy. Mladíci ve věku 15 a 19 let se po 
spatření hlídky dali na útěk. Byli však dostiženi. Strážníkům uvedli, 
že kovové části oplocení chtěli zpeněžit ve sběrně. Nyní se poškozením 
bude zabývat správní orgán, kterému strážníci podezření ze spáchání 
přestupku proti majetku postoupí.

Městská policie Ostrava

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

AUTODOPRAVA – PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ 
BÝVALÝ AREÁL VOKD

ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ BILINA, MOST
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

ZE ZASTŘEŠENÉ HALY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM 

AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ 
AUTOVÁZE

VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ
Polské – NEVEDEME

Po–Pa: 7:30–15:00 hod.
Web-ceník: prodejuhlicz.cz

INFO: Tel. objednávky:
Po–Ne: 6:00–19:00hod.
Tel.: 608 827 288

Podzimní cyklojízda Ostravou
„Farej s nami“

I přes dopolední dosti nepřející počasí se 14. září odpoledne vyčasilo 
a na hornicky laděnou cyklojízdu z Landeku „Farej s nami“ dorazilo 84 
cyklistů. Po vyslechnutí legendy o třech havířích se cyklisté vydali za 
doprovodu policie přes centrum, projeli trojhalím v Nové Karolině a po 
nově vybudované cyklostezce podél Ostravice zakončili svou vyjížďku 
před Coolárnou ve Vratimově. Jedna ze zastávek byla také v našem měst-
ském obvodu.Ti, kdož dorazili v havířských fáračkách, byli následně 
odměněni.  (red)

Kamenictví Widenka
Broušení  

za bezkonkurenční cenu
Kompletní kamenické práce na 

hřbitově
Sekání písma i psacím písmem

Obnova písma
Oprava a renovace starých hrobů

Zavolejte si o výpočet ceny

Tel.: 604 320 264



RaB‑Noviny • Vydavatel: statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 • Povoleno 
Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E‑1774 • říjen 2014 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. A. Boháč, D. Joklová, 
Ing. Š. Košťál, L. Laštuvková, Mgr. K. Zdražilová, PaedDr. Z. Sedláčková l Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, e‑mail: rabky@seznam.cz, 
stekielova@radvanice.ostrava.cz, ales.bohac@seznam.cz, www.radvanice.ostrava.cz • Sazba a tisk: REPRONIS, Teslova 2, 702 00 Ostrava • Redakce si 

vyhrazuje právo na redakční úpravy příspěvků (krácení). • Otištěné příspěvky nemusí odpovídat mínění redakce.

radvanické slavnosti

radvanická školka dostala nový kabát

Fota: BcA. Roman Pecháček 


