
Vážení občané, 
vzhledem k tomu, že komunální volby se konaly 
již v říjnu a výsledky byly k dispozici ihned 
po zveřejnění statistickým úřadem, ustavující 
zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice se konalo dle zákonných lhůt až 
6.  11. 2014, což je již po vydání listopadového 
čísla RaB novin, rozhodla se redakční rada pro 
tentokrát pro vydání měsíčníku RaB noviny až 
po konání ustavujícího zastupitelstva, vzhledem 
k tomu, že o výsledku volby starosty, místosta-
rosty a radních bychom Vás mohli informovat až 
v prosincovém vydání RaB novin, což by bylo 
de facto až dva měsíce po volbách. 

Vy, voliči, jste v komunálních volbách roz-
hodli, že v jedenadvacetičlenném Zastupitelstvu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice zased-
nou ve volebním období let 2014 – 2018 zástupci 
sedmi volebních stran: KDU-ČSL (jeden man-
dát), ODS ( jeden mandát), STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ (dva mandáty), SNK Radvanice 

a Bartovice ( jedenáct mandátů), ČSSD (dva 
mandáty), Ostravak (dva mandáty) a KSČM 
(dva mandáty).

Aby mohl dosavadní starosta dle zákona 
následně po volbách svolat ustavující zasedání 
nového zastupitelstva městského obvodu, bylo 
nutno vyčkat uplynutí desetidenní lhůty pro 
případné podání návrhu soudu na neplatnost 
voleb nebo neplatnost hlasování, a teprve po 
tomto uplynutí lhůty mohlo být svoláno ustavu-
jící zasedání nového zastupitelstva městského 
obvodu, když tak učinila starostka městského 
obvodu na den 6. 11. 2014.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice a Bartovice pak 
byla starostkou zvolena Mgr. Šárka Tekielová 
(SNK RaB), místostarostou byl zvolen Bc. Aleš 
Boháč, MBA (zastupitelstvo městského obvodu 
upustilo od varianty předchozího volebního 
období, a to o zřízení funkce neuvolněného mís-
tostarosty). 

Zastupitelstvo městského obvodu pak dále roz-
hodlo, že výkonný orgán městského obvodu – rada 
městského obvodu – bude mít i nadále sedm členů, 
a k jejím členům, starostce a místostarostovi, 
byli dalšími členy rady městského obvodu zvo-
leni Jaroslav Kudlička (SNK RaB), Milan Lukáš 
(SNK RaB), Boris Hřivna (SNK RAB), Martina 
Linhartová (Ostravak) a Pavel Šebesta (STAN).

Vážení spoluobčané, přijměte tedy ještě jed-
nou omluvu za opožděné vydání a distribuci 
listopadového vydání RaB novin, kdy účelem 
odsunutí termínu vydání a distribuce novin byla 
snaha redakční rady poskytnout informace jak 
o výsledku voleb v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice, tak také o ustavujícím zasedání 
zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, které se uskutečnilo dne 6. 11. 2014.
 Redakční rada RaB novin
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S blížícím se adventním časem a Vánocemi 
obvykle přichází i období plné shonu a pošmour-
ného počasí. Proto městský obvod 
každoročně pořádá Adventní 
koncert, aby tak pomohl navodit 
vánoční atmosféru. 

Letošní koncert se bude konat 
v neděli 14. 12. od 17 hodin 
v Římskokatolickém kostele 
Neposkvrněného početí Panny 
Marie v Radvanicích a lidé se 
mohou těšit na mezzosopranistku 
Martinu Kociánovou, rodačku 
z Radvanic.

Zpěvačku mohou lidé znát 
z České televize, Novy a Primy, 
kde působila jako moderátorka 
zpráv a publicistických pořadů. Kromě toho stu-
dovala zpěv a po muzikálových rolích se zamě-
řila na klasickou hudbu. Zúčastnila se několika 

mezinárodních pěveckých soutěží. Pravidelně 
vystupuje s Triem Amadeus. Tento mozartovský 

projekt je mimořádný především tím, 
že úpravy písní i árií pro mezzosop-
rán a dechové trio vznikají speciálně 
pro jejich společné koncerty.

Zároveň je součástí Tria Lyrico, 
kde interpretuje především fran-
couzský a italský repertoár spolu 
s harfou a f létnou. Spolupracovala 
s řadou hudebních těles, napří-
klad se Severočeskou filharmonií, 
Královéhradeckou f ilharmonií, 
Janáčkovou filharmonií Ostrava, 
Wihanovým kvartetem. Hostovala 
ve Státní opeře Praha, v Hudebním 
divadle v Karlíně, v Jihočeském 

divadle v Českých Budějovicích, v Městském 
divadle Karlovy Vary. Určitě se tedy máme nač 
těšit.  (SED) Foto: archiv

Městský obvod také letos, stejně jako 
loni, nabízí možnost zajištění služeb Čerta 
a Mikuláše, kteří by v případě Vašeho zájmu 
mohli společně s anděly navšt ívit i Vaši 
domácnost. Tuto možnost nabízíme ve dnech 
4. 12. a 5. 12. vždy v odpoledních a podvečer-
ních hodinách. Pokud máte o tuto službu zájem, 
je potřeba se nahlásit ideálně e-mailem na adrese 
jsedlakova@radvanice.ostrava.cz, případně 
na tel. 599 416 122. V žádosti prosím uveďte 
Vaše jméno, adresu, telefonický kontakt, poža-
dované časové rozmezí návštěvy a jména a věk 
dětí. Tato akce je vhodná spíše pro děti menší, 
ideálně do 10 let. Termín podávání přihlášek je 
do pátku 24. 11.  (RED)

pozvánka na adventní koncert 
s martinou Kociánovou

Blíží se mikuláš

Volby v městském obvodu radvanice a Bartovice
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Obec: Radvanice a Bartovice 
Počet 
volených 
členů 
zastupi-
telstva

Počet volebních 
obvodů

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané obálky Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

celkem zpr. v %
21 1 6 6 100,00 5 217 2 188 41,94 2 188 39 481
Kandidátní listina Hlasy Počet 

kandidátů
Přepočtený 

základ dle počtu 
kandidátů

Přepočtené 
% platných 

hlasů

Počet 
mandátů

Podíly 
hlasů

číslo název abs. v %
1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 2 355 5,96 21 39 481,00 5,96 1 X
2 TOP 09 1 302 3,30 21 39 481,00 3,29 0 -
3 Občanská demokratická strana 2 980 7,55 21 39 481,00 7,54 1 X
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 585 9,08 21 39 481,00 9,08 2 X
5 SNK Radvanice a Bartovice 17 452 44,20 21 39 481,00 44,20 11 X
6 Česká str. sociálně demokrat. 3 955 10,02 21 39 481,00 10,01 2 X
7 Ostravak 3 813 9,66 21 39 481,00 9,65 2 X
8 Komunistická str. Čech a Moravy 4 039 10,23 21 39 481,00 10,23 2 X

Zvolení zastupitelé
Kandidát počty hlasů
SNK Radvanice a Bartovice
Mgr. Šárka Tekielová 1153
Jaroslav Kudlička 877
Milan Lukáš 824
Ing. Tomáš Šwigost 825
Ing. Boris Hřivna 853
Mgr. Jarmila Rojková 861
Vladimír Svoboda 818
Pavla Skýbová 801
Bc. Aleš Boháč, MBA 1045
Bc. Martina Stankušová 872
Žaneta Rojíčková 794
KSČM
Ing. Bc. Ivana Michálková 379
Stanislav Zientek 237
ČSSD
Robert Růžička 243
Lenka Revendová 218
Ostravak
Mgr. Martina Linhartová 281
Jiří Stankuš 234
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Richard Dudek, DiS. 312
Pavel Šebesta 280
ODS 
Ing. Štěpán Košťál 228
KDU-ČSL
Pavlína Kozlová 253

Okrsek: 18001 
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

1 207 473 39,19 473 8 602
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 334 3,88
2 TOP 09 194 2,26
3 Občanská demokratická strana 374 4,35
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 444 5,16
5 SNK Radvanice a Bartovice 4 983 57,93
6 Česká str. sociálně demokrat. 452 5,25
7 Ostravak 743 8,64
8 Komunistická str. Čech a Moravy 1 078 12,53
Okrsek: 18002 

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

1 030 417 40,49 417 7 927
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 308 3,89
2 TOP 09 248 3,13
3 Občanská demokratická strana 462 5,83
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 885 11,16
5 SNK Radvanice a Bartovice 4 469 56,38
6 Česká str. sociálně demokrat. 479 6,04
7 Ostravak 691 8,72
8 Komunistická str. Čech a Moravy 385 4,86
Okrsek: 18003 

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

574 225 39,20 225 4 087
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 307 7,51
2 TOP 09 50 1,22
3 Občanská demokratická strana 400 9,79
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 387 9,47
5 SNK Radvanice a Bartovice 1 942 47,52
6 Česká str. sociálně demokrat. 382 9,35
7 Ostravak 308 7,54
8 Komunistická str. Čech a Moravy 311 7,61

Výsledky komunálních voleb v radvanicích a Bartovicích
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Okrsek: 18004 
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

748 340 45,45 340 6 277
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Křesť. demokr. unie– Čs. str. lid. 582 9,27
2 TOP 09 278 4,43
3 Občanská demokratická strana 960 15,29
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 547 8,71
5 SNK Radvanice a Bartovice 1 502 23,93
6 Česká str. sociálně demokrat. 952 15,17
7 Ostravak 771 12,28
8 Komunistická str. Čech a Moravy 685 10,91
Okrsek: 18005 

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

723 328 45,37 328 5 708
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 609 10,67
2 TOP 09 110 1,93
3 Občanská demokratická strana 299 5,24
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 895 15,68
5 SNK Radvanice a Bartovice 1 469 25,74
6 Česká str. sociálně demokrat. 910 15,94
7 Ostravak 695 12,18
8 Komunistická str. Čech a Moravy 721 12,63
Okrsek: 18006 

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

935 405 43,32 405 6 880
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 215 3,13
2 TOP 09 422 6,13
3 Občanská demokratická strana 485 7,05
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 427 6,21
5 SNK Radvanice a Bartovice 3 087 44,87
6 Česká str.sociálně demokrat. 780 11,34
7 Ostravak 605 8,79
8 Komunistická str.Čech a Moravy 859 12,49

Členové Českého zahrádkářského svazu Ostrava dlouhá léta usilo-
vali, aby pozemky, na kterých vyvíjeli svou činnost, se dostaly do jeho 
vlastnictví. Teprve nyní se to díky úsilí Bc. Aleše Boháče podařilo.

Základní organizace ČSZ hospodařily na pozemcích, které dostaly 
od tehdejších Národních výborů na základě hospodářských smluv do 
užívání. Na pozemcích si tyto organizace vystavěly moštárny, palírny, 
domy zahrádkářů či jiné objekty občanského vybavení, a to nejen v akci 
„Z“, ale také z vlastních prostředků, které mezi sebou vybraly. Po zániku 
Národních výborů tyto pozemky i s nemovitostmi byly převedeny na 
Pozemkový fond, později na Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových. Tato výpůjčka pozemků měla skončit 1. 1. 2015, kdy si mohly 
tyto organizace odkoupit tyto pozemky do svého vlastnictví. To byl ale 
problém, protože ČSZ nemělo dostatek finančních prostředků a hrozilo, 
že se ocitnou v nájmu, jehož výše může být pro organizace likvidační. 
Proto se zahrádkáři obrátili na statutární město Ostravu, aby jim v zále-
žitosti pomohlo.

Zastupitelstvo Ostravy rozhodlo, že návrh Bc. Aleše Boháče na 
neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na 
úhradu kupní ceny za nemovité věci jednotlivým základním organiza-
cím Českého zahrádkářského svazu přijme. Město Ostrava podpořilo 
výkup nemovitostí pro ČSZ v Radvanicích částkou 282 100 Kč, pro ČSZ 
v Bartovicích pak částkou 700 000 Kč.

„Tři roky jsem se snažil pomoci zahrádkářům, aby se změnil zákon, 
ale i přes sliby poslanců se nic nestalo. Proto jsme po tolika letech při-
stoupili k obyčejnému výkupu, aby mohla být zachována jejich záslužná 
činnost,“ řekl Bc. Aleš Boháč.

Město Ost rava podpoř i lo i  zah rádkáře v Michálkovicích 
a Heřmanicích, ale daleko menšími částkami. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Vítěz osmého ročníku 
ankety Senior roku 2014 
byl ve středu 1. října ve 14 
hodin vyhlášen v budově 
ostravské Nové radnice. 
Odborná komise vybí-
rala z dvacítky nomi-
novaných mimořádně 
aktivních osobností star-
ších 65 let navrženými 
seniorskými organiza-
cemi, městskými společ-
nostmi a jednotlivci. 

Mezi pětici finalistů, kterými byli Jiří Hrubý (78 let), Jiří Šimonský (70 
let), Miroslav Šmíd (87 let) a Hana Papežová – Kolářová (77 let), se dostala 
i dlouholetá obyvatelka Radvanica Bartovic Arnoštka Marcisová (86 let). 
Vítězkou ankety byla nakonec vyhlášena Hana Papežová – Kolářová.

Paní Marcisová je spjata s Českým červeným křížem, v jehož čele 
stála od 80. let minulého století. Bývalá zdravotní sestra do této organi-
zace vstoupila 1. 3. 1951 a loni v květnu její obětavou a neúnavnou činnost 
ocenilo vedení ČČK a udělilo jí v prostorách Senátu Pamětní list. K ČČK 
přivedla také svoji celou rodinu – dcera je ředitelkou Oblastního spolku 
ČČK Ostrava a vnuci a vnučky jdou stejnou cestou. Kromě toho paní 
Marcisová vedla 27 let Klub důchodců Radvanice. 

Text a foto: PaedDr. Zuzana Sedláčková

radvaničtí a bartoviční 
zahrádkáři se dočkali

paní arnoštka marcisová 
byla nominována 
na seniora roku

pod vánočním stromem se opět 
budou psát dopisy Ježíškovi

Už potřetí se před radnicí našeho městského obvodu rozsvítí vánoční 
strom. A nebude to strom ledajaký. Několika dětem totiž na Štědrý den 
splní přání.

Letos se bude vánoční strom rozsvěcet ve středu 10. 12. 2014 v 17 hod. 
Součástí celého podvečera bude i hudební vystoupení, kde si děti spo-
lečně s rodiči mohou zazpívat vánoční koledy, nebude chybět teplý 
čaj a samozřejmě se budou psát přáníčka Ježíškovi. Děti pod stromem 
najdou schránku, kam mohou vložit své dopisy Ježíškovi a v nichž bude 
napsáno, co by chtěli najít pod stromečkem. Vedení městského obvodu 
pak několika vylosovaným dětem přání na Štědrý den splní. 

„Na tuto akci se opět těším. Má neo-
pakovatelnou atmosféru, která obohatí 
dospělé a hlavně děti. Chtěla bych pozvat 
všechny rodiče, ať si přijdou zazpívat pod 
vánočním stromem. Blížící se vánoční 
svátky totiž nejsou jen o shonu a shánění 
dárků, ale právě o takovýchto společ-
ných okamžicích,“ zve na rozsvěcení 
vánočního stromu starostka Mgr. Šárka 
Tekielová. (RED)
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Soused svým komínem nebo pálením 
zahradního odpadu obtěžuje okolí, co 
mohu dělat?

V každém případě bychom se nejprve měli 
snažit se sousedem dohodnout. V naprosté vět-
šině případů sousedé vedle nás žijí již mnoho let 
a zejména, pokud patří mezi ty ,,dříve narozené“ 
si mnohdy neuvědomují, že něco dělají špatně 
a svého souseda, se kterým jinak vychází přátel-
sky, obtěžují. Porozprávět si v klidu o problému, 
který máme, a o našich obavách např. z ohrožení 
zdraví našich dětí a nás samých, přinese větši-
nou mnohem větší výsledky, než začít jednat 
rozpoutáním osobního konfliktu, který se pak 
třeba léta nebude dařit urovnat.

Pokud dohoda možná není, je více než na 
místě zvážit řešení situace podáním podnětu 
příslušnému úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Nevíme-li, která obec to je, je možno 
tento údaj zjistit buď přímo na úřadu své domov-
ské obce, nebo nahlédnout na webové stránky 
Moravskoslezského kraje. Tato obec je pověřena 
projednáváním přestupků podle § 23 zákona č. 
201/2012 Sb. o ochraně životního ovzduší.

Povinnosti provozovatelů stacionárních 
zdrojů (kterým je i Váš soused) obecně řeší 
§ 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
Zákon o ochraně ovzduší pamatuje také na spa-
lování v otevřených ohništích, kde je podle § 16 
odst. 4 možné spalovat pouze suché materiály 
rostlinného původu, neznečištěné chemickými 
látkami. Obce však mohou vyhláškou pro spa-
lování v otevřených ohništích stanovit na svém 
území doplňující podmínky, případně toto spa-
lování zcela zakázat.
Povinnosti fyzických osob a provozova-
telů malých zdrojů znečištění:
• V otevřeném ohništi lze spalovat pouze 
suchý rostlinný materiál neznečištěný chemic-
kými látkami.
• Podmínky pro spalování suchého rostlinného 
materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho 
odstranění může obec stanovit vyhláškou, je rov-
něž oprávněna jeho spalování zcela zakázat.
• Odpad lze tepelně zpracovávat pouze ve sta-
cionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpraco-
vání odpadu povoleno.
• Uvádět do provozu a provozovat stacio-
nární zdroj v souladu s podmínkami pro provoz 
tohoto stacionárního zdroje stanovených záko-
nem o ochraně ovzduší, prováděcími předpisy 
a výrobcem tohoto zařízení.
• Spalovat ve stacionárním zdroji pouze 
paliva, která splňují kvalitativní požadavky 
dle prováděcích předpisů k zákonu o ochraně 
ovzduší a jsou určena ke spalování přímo výrob-
cem daného zařízení.
• Provádět jednou za dva kalendářní roky 
prostřednictvím osoby, která je proškolena 
výrobcem spalovacího zařízení a má od něj 
udělené povolení k instalaci daného zdroje, 
provozu a jeho údržbě, kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 

Co dělat, když mne soused obtěžuje kouřem
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
a předkládána vyžádaní obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností doklad o provedení této 
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou 
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu s pokyny 
výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
• Ve spalovacím zdroji o jmenovitém tepel-
ném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spa-
lovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly 
a proplástky.

Bohužel, ani nová legislativa však neumož-
ňuje v případě fyzických osob (souseda) vstu-
povat do obydlí za účelem kontroly lokálních 

topenišť. Obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností však i bez vstupu do obydlí mohou zkon-
trolovat přípustnou tmavost kouře, nedodržení 
přípustné tmavosti kouře je přestupkem projed-
návaným podle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

Měření tmavosti kouře je v této chvíli v pod-
statě jedinou metodou využitelnou pro kontrolu 
provozu kotlů v rodinných domech a uznáva-
ným podkladem pro projednání přestupků. 
Pro zjišťování tmavosti kouře se používá 
Ringelmannova stupnice, která se sestává ze 
šesti čtvercových polí na bílém podkladě, odpo-
vídající příslušným stupňům tmavosti kouře:
• stupeň 0 odpovídá 0 % černé barvy na bílém 
podkladě (s definovanou odrazivosti světla 80 %),
• stupeň 1 odpovídá 20 % černé barvy na bílém 
podkladě,
• stupeň 2 odpovídá 40 % černé barvy na bílém 
podkladě,
• stupeň 3 odpovídá 60 % černé barvy na bílém 
podkladě,
• stupeň 4 odpovídá 80 % černé barvy na bílém 
podkladě,
• stupeň 5 odpovídá 100 % černé barvy na 
bílém podkladě (slouží pro ověření optických 
vlastností stupnice, odrazivost světla do 5 %).

Ringelmannova stupnice se porovnává 
s kouřovou vlečkou v místě výstupu kouře 

z koruny komína a určí se stupeň tmavosti kouře. 
Při měření se provádí postupně 30 stanovení 
stupně tmavosti kouře v pravidelných půlminu-
tových intervalech. Délka jednoho odečtu činí 
5 sekund. Měření se vyhodnotí jako průměrná 
tmavost kouře ze třiceti odečtů. Do vyhodno-
cení se nezohledňuje doba uvádění spalovacího 
stacionárního zdroje do provozu v trvání nej-
déle 30 minut, pokud není v povolení provozu 
stanoveno jinak. Přípustná tmavost kouře pak 
odpovídá stavu, kdy vypočtená průměrná tma-
vost kouře není vyšší, nebo jiné barvy, než stu-
peň 2 Ringelmannovy stupnice.
Co se bude dít dál?

Obecní úřad, který tmavost kouře měřil, roz-
hodne zda naměřené výsledky jsou v souladu 
s požadavky zákona o ochraně ovzduší. V pří-
padě že tomu tak není, přistoupí obecní úřad 
k řešení přestupku.

Jedná-li se o první případ porušení zákona, 
pak je možno situaci řešit vyžádáním si infor-
mací o provozu, kotle od daného člověka, který 
kotel provozuje a následným nařízením určitých 
nápravných opatření s cílem zlepšení provozu 
kotle, tj. např. vyčištění kotle, komína, seřízení 
kotle, používaní paliva, které je pro daný kotle 
určené výrobcem, apod.

Jde-li o opakované porušování zákona, kdy 
se stanovení nápravných opatření míjí s účin-
kem, pak obecní úřad přistoupí k restriktivním 
opatřením, tj. k řešení uložením pokuty.
Za co a v jaké výši lze pokutu udělit?
Provozovatel zdroje v případě provozu 
kotle:
• neuvede do provozu nebo neprovozuje staci-
onární zdroj, činnosti nebo technologie souvise-
jící s provozem zdroje s podmínkami pro provoz 
tohoto zdroje stanovených zákonem o ochraně 
ovzduší – pokuta do 50 tisíc Kč
• nedodržuje přípustnou tmavost kouře podle 
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší – 
pokuta do 50 tis. Kč
• v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve 
stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem 
stacionárního zdroje – pokuta do 50 tis. Kč,
• nepředloží příslušnému orgánu ochrany 
ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 
1 písm. d) (tj. o provozu stacionárního zdroje 
a jeho emisích) – pokuta do 20 tis. Kč,
• spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a niž-
ším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly 
nebo proplástky – pokuta do 50 tis. Kč,
• neprovede jednou za dva kalendářní roky 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby kon-
trolu technického stavu a provozu tohoto spa-
lovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží 
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností potvrzení o provedení této kont-
roly – pokuta do 20 tis. Kč.
Provozovatel zdroje v případě otevře-
ného ohniště:
• v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném 
ohništi jiné materiály než suché rostlinné 
materiály neznečištěné chemickými látkami – 
pokuta do 50 tisíc Kč.

lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz
Foto: Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz



Pokud si někdo z obyvatel našeho měst-
ského obvodu chtěl koupit nějaký sešit do školy 
nebo přáníčko k narozeninám, zamířil neo-
mylně do papírnictví nedaleko Základní školy 
Vrchlického v Radvanicích. Další díl seriálu 
Radvanických a Bartovických novin, v němž 
představujeme firmy a podnikatele, kteří působí 
v našem městském obvodu, bude věnován právě 
tomuto obchůdku.

Papírnictví v Radvanicích asi všichni místní 
znají, je tu asi dvaadvacet let, jen možná nevědí, 
že se o prázdninách změnilo jeho vedení. Nyní za 
pultíkem stojí paní Šárka Surovcová. Majitelka 
obchod převzala od původní nájemkyně, za dva 
měsíce vybavila zařízením a 8. září letošního 
roku si tu první zákazníci mohli koupit papíren-
ské zboží. 

Je třeba ještě dodat, že papírnictví nemají 
v každé obci, takže lidé musejí dojíždět za papí-
renským zbožím do okolí. Že je to zvláště pro 
starší lidi obtížné, je jasné.

V maličkém obchůdku se mohou vyřádit 
především děti. Najdou tu nejrůznější sešity, 
barevné zápisníčky rozličných velikostí, autíčka 
pro chlapce i hračky pro malé holčičky, bubli-
fuky, psací potřeby, barevné fixy, průpisky, 
pera, pastelky, kalendáříky i papírové hodiny 
do školy. Nechybějí lepidla, kancelářské nůžky, 

obaly na sešity a školní knihy, pořadače i pro-
vázky. U pultu visí čelenky a sponky do vlasů 
a jsou tu vyloženy také hrací karty, jako napří-
klad pexeso, nebo stolní hry. Pokud nejmenší 
dostanou chuť na něco sladkého, mohou si kou-
pit třeba lízátko. Je docela velké a stojí jen tři 
koruny.

Před nedávnem byl velký zájem o papírové 
draky, protože se v městském obvodu konala 
tradiční drakiáda, teď se v obchůdku vybírají 
barevné lampiony, které by se zase měly rozzářit 
v průvodu.

Dospělí si tu mohou koupit nejrůznější balicí 
papír, pokud shánějí přání k nejdůležitějším 
osobním svátkům a příležitostem, ze stojanu 
plného blahopřání s různými motivy si určitě 
nebudou mít problém vybrat. Pokud sháníte 
ozdobnou tašku na láhev dobrého moku nebo 
na dárek, i v tomto případě byste neměli odejít 
z obchodu s prázdnou. Výběr je tu dostatečný.

V nabídce jsou i potřeby pro domácnost, ať už 
třeba zmíněné provázky, tak ubrousky, alobal, 
špejle, svačinové sáčky.

Obchůdek myslí i na kuřáky, kteří tu najdou 
tabákové výrobky, jako jsou cigarety, řezaný 
tabák, zapalovače nebo papírky na balení ciga-
ret. Jak paní Surovcová zdůrazňuje, je to jen 
doplňkový prodej, na který byli lidé z předcho-
zího papírnictví zvyklí, takže ho tu zachovala.

I když jsme byli v obchůdku na návštěvě na 
konci října, bylo znát, že se blíží Vánoce. V pro-
dejně už byly první vzorky dárkového papíru 
s vánočními motivy, objevovaly se ozdoby na stro-
meček, papírové betlémy s kresbami Josefa Lady, 
vánoční pohlednice, přáníčka. Na pultu bylo něko-
lik druhů stolních a nástěnných kalendářů na rok 
2015 i diářů různých velikostí a typů na příští rok.

„Postupně rozšiřujeme sortiment, podle toho, 
o co budou mít lidé v Radvanicích a Bartovicích 
zájem,“ uzavírá paní Šárka Surovcová.

Šárka Surovcová
PAPÍRNICTVÍ-TABÁK
Těšínská 1265/295, 716 00 Ostrava
Tel: 603 927 062

PaedDr. Zuzana Sedláčková
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 91. schůzi 
konané dne 24. září 2014
• schválila nové Zásady pro přidělování bytů 

v majetku statutáního města Ostrava, svě-
řená správa městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice,

• rozhodla o přijetí rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na financování projektu „Snížení praš-
nosti MČ Ostrava Radvanice a Bartovice“,

• rozhodla o poskytnutí finančního daru panu 
Pavlu Schwarzovi,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci stavby „Souvislá údržba na ul. 
Dalimilova“ se zhotovitelem SILNICE CZ 
s.r.o.,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na reali-
zaci stavby „Stavební úpravy bytového domu 
na ul. Revírní č. 4 v Ostravě-Radvanicích“ se 
zhotovitelem MIJO-STAV stavby s.r.o.,

• rozhodla o schválení darů z rozpočtu měst-
ského obvodu na rok 2014 na podporu 
zájmové činnosti na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.

Rada městského obvodu na své 92. schůzi 
konané dne 8. října 2014
• rozhodla o uzavření dodatku k dohodě 

o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací – prodloužení 
smlouvy do 30. 4. 2015,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na rea-
lizaci akce „Zimní údržba místních ploch 
na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice“ 

a) zimní údržba ploch a komunikací v k.ú. 
Radvan ice se  zhotov itelem A R BOR 
MORAVIA s.r.o.,

b) zimní údržba ploch a komunikací v k.ú. 
Ba r tov ice  se  z hotov i t e lem A R BOR 
MORAVIA s.r.o.,

c) zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice 
a Bartovice se zhotovitelem Zbyněk Najzar,

• rozhodla o poskytnutí daru z rozpočtu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 
2014 Náboženské obci Církve českosloven-
ské husitské v Ostravě-Radvanicích.

Ing. Renáta Spěváková, pověřena zastupováním 
tajemnice úřadu

serIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

papírnictví v radvanicích stále funguje

VazBa 
adVeNtNÍCH 
VĚNCŮ
a jiných vánočních vazeb

Se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 
2014. Sejdeme se opět v 17.00 hodin v klu-
bové místnosti zahrádkářů (ve dvoře za 
Radnicí) a budeme pracovat pod dohledem 
naší známé odbornice 

Hany Bártové 
Potřeby necháme na vaší fantazii.
Ty základní:  kostra věnce, jehličí, vět-

vičky keřů, sušené květiny a ovoce, šišky 
jehličnatých stromů, skořápky ořechů, 
vázací drát, zahradnické nůžky, adventní 
svíce, ozdobné stuhy, lepicí pistole aj.

Na Vaši hojnou účast se těší.
Výbor ZO ČZS Radvanice

Informace na 
tel.: 595 178 660, mobil: 775 083 473



19.11. 15.00 1. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

21.11. 17.00 ČSV o.s. ZO – výbor schůze

27.11 16.00
KD Bartovice – Poveselme 
se před Adventem – zábava 
s loterii

27.11. 15.00
ZO ČZS Radvanice – 
vánoční výzdoba-instruktáž 
povede paní Bártová
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v měsíci listopadu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v listopadu 2014
Blahopřejeme!

Ivo Kmec, Jan Kovács, Ivana Sládková, Vladimír Holásek, Boris Hřivna, 
Renáta Sotoniaková, Taťána Kodrlová, Vladimír Svoboda, Petr Bora, 

Robert Höpp, Eva Švejdová, Miroslava Pastuchová, Alenka Kotrlová, Mária 
Mrázková, Miloš Novák, Jaroslav Grossmann, Pavel Gorowicz, Šárka 

Pětvaldská, Jaroslava Piňková, Jarmila Borská, Otakar Venglář, Marta 
Buchtová, Evženie Ryšavá, Ivo Pavlínek, Drahomíra Lyčková, Božena Váňová, 

Mária Michalíková, Zdenka Škodová, Božena Sovová, Alžběta Hankusová
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.

Významná životní jubilea oslavily v úžasné 
osobní pohodě osmdesát let paní Zdenka 
Témová a paní Irena Svrčková a v plném život-
ním elánu, osobní i rodinné pohodě oslavila 
krásných osmdesát pět let paní Olga Karásková. 
Jubilantkám, dlouholetým obyvatelkám našeho 
městského obvodu osobně pogratulovala sta-
rostka Mgr. Šárka Tekielová a matrikářka Bc. 
Šárka Krkošková. Do dalších let oslavenkyním 
přejeme pevné zdraví, životní elán a stále dob-
rou náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Oslavily krásná jubilea

Koncerty vážné 
hudby na radnici 
městského obvodu

Jako již tradičně bude radnice městského 
obvodu, ve spolupráci s Janáčkovou konzer-
vatoří a Gymnáziem v Ostravě, v obřadní síni 
radnice MO pořádat podzimní koncerty vážné 
hudby. Budou dva a termíny jsou stanoveny na 
úterý 11. listopadu a 16. prosince 2014 v 17.00 
hodin. Vstupné zůstává i nadále ve výši 30 Kč. 
Přijďte, těšíme se na Vás!

Jana Sedláková, odbor OOaV

V sobotu dne 27. září 2014 slavnostně při-
vítala v naší obřadní síni radnice starostka 
městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová a mat-
rikářka Bc. Šárka Krkošková nově narozené 
občánky našeho městského obvodu. Rodiče, 
jejich nejbližší a přátelé přijali pozvání na slav-
nostní vítání občánků milého Matěje, Oldřicha, 
Barnabáše, Huga, Kryštofa, Tobiase a Filipa. 
Pro naše nejmenší, v dnešní den samým chlapeč-
kům, si připravily milé vystoupení děti z radva-
nické Mateřské školy Slunečnice pod vedením 
paní učitelky Ireny Tomaňové.

Po zhlédnutí kulturního programu paní sta-
rostka rodičům dětí pogratulovala, předala jim 
věcný dar a mamince květinu. Rodiče se zapsali 
do naší pamětní kroniky a nechali se s mimin-
kem vyfotit u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan BcA. Roman 
Pecháček na společné CD, které si rodiče mohou 
vyzvednout na sekretariátě úřadu.

Další fotografie najdete na poslední straně.
Bc. Šárka Krkošková, referent odboru OaVV

Foto: BcA. Roman Pecháček

Vítání občánků na radnici
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Dne 21. 11. 2014 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní 

Drahomíry 
Klimkové. 
Všem, kdo jste ji znali a měli ji rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku. 
Syn Jaromír s rodinou, dcery Hanka 
a Maruška s rodinami, sestra Anna 
a neteř Dana. 

Dne 2. listopadu vzpomeneme 3. výročí 
úmrtí mé matky, paní 

Anny Tobiášové, 
a zároveň vzpomeneme 12. výročí úmrtí mého 
otce, pana 

Miroslava Tobiáše 
z Ostravy-Radvanic. 
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte tichou 
vzpomínku. 
Syn Radim, sousedky paní Bubeníčková, paní 
Kaimová a paní Sasínová.

Dne 25. 10. 2014 uplynulo již 
5 let od úmrtí mé maminky paní 

Anny Kaniové. 
Zároveň v prosinci 2014 

vzpomeneme nedožitých 83 let paní 
Věry Borové. 

Kdo jste je znali, věnujte jim spolu se 
mnou tichou vzpomínku. 

Děkuje dcera a neteř 
Sylva Kirschnerová. 

Dne 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti 
vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení. Majitel zahrady 
nemusel od 15. července 2013 až dosud žádat 
o povolení pokácet stromy, které se nacházely 
na jeho zahradě, tj. na pozemku u bytového či 
rodinného domu v zastavěném území obce, 
který byl stavebně oplocený a nepřístupný 
veřejnosti. Změnou vyhlášky č. 189/2013 Sb., 
byl upraven výčet dřevin, k jejichž povolení 
není třeba povolení orgánu ochrany přírody.  
Nově je umožněno bez povolení kácet jen 
ovocné stromy za předpokladu, že tyto nejsou 

součástí významného krajinného prvku nebo 
stromořadí, které rostou na pozemcích v zasta-
věném území a jsou v katastru nemovitostí evi-
dovány jako druh pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způso-
bem využití pozemku zeleň. U ostatních dřevin, 
které mají obvod kmene nad 80 cm měřeného 
ve výšce 130 cm nad zemí, je nutno mít pro 
jejich skácení povolení věcně a místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody, tj. pro katastrální 
území Radvanice a Bartovice ÚMOb Radvanice 
a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy 
a životního prostředí.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Kácení dřevin v zahradách – změna vyhlášky

Jak jsme slíbili a v souladu s původním zámě-
rem statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice započaly demo-
lice posledních dvou ze tří bytových domů na 
Trnkovecké ulici. Je nutné dodat, že na demo-
lici nemusel městský obvod dávat žádné peníze 
ze svého rozpočtu, ale celá akce je financována 
z rozpočtu statutárního města Ostravy.

V měsíci říjnu 2014 bylo předáno staveniště 
realizační firmě, která zajišťovala demolici byto-
vých domů č.p. 248 a 249 na ulici Trnkovecká 

v Ostravě -Radvanicích. Demolicí těchto domů 
došlo k částečné úpravě dotčeného území z hle-
diska havarijního stavu bytových domů, které se 
staly symbolem zdevastované části městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, místem černých 
skládek komunálního odpadu a útočištěm lidí 
bez domova. 

Demolice těchto domů trvala cca jeden měsíc. 
Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení z 
hlediska místních omezení souvisejících s touto 
demolicí. Demolice předmětných domů byla 

bohužel zkomplikována nutností provedení pře-
ložek inženýrských sítí umístěných na objektech 
a složitějším zadávacím řízením této veřejné 
zakázky. Během tohoto procesu se již musely 
provést částečné demolice těchto bytových domů 
v režii městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
tak aby nedošlo k ohrožení osob a přilehlých 
komunikací vlivem rabování a vykrádání staveb-
ního materiálu z těchto domů. Věříme, že takto 
upravené místo se stane součástí našeho obvodu, 
za které se nebudeme muset stydět.

Ing. Svatopluk Běrský vedoucí odboru MBaI

demolice bytových domů na „trnkovci“ II. etapa

poděkování 
za zdařilou rekonstrukci 
bartovického klubu důchodců

Ve čtvrtek 9. října byli členové barto-
vického klubu důchodců pozváni vedením 
radnice k prohlídce rekonstruovaných klu-
bových místností. Přítomní komentovali 
novu podobu pochvalnými slovy a vyslo-
vili poděkování zastupitelům městského 
obvodu, kteří se o rekonstrukci zasloužili, 
a také stavební firmě a panu Ing. Jaromíru 
Sládkovi, který zastával funkci stavebního 
dozoru. Za bartovický klub důchodců

předseda Lumír Adamus
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Harry Potter a „Poseroutka“ v angličtině? Je 
to tak. Také letos máme nové přírůstky v naší 
školní Anglické knihovně, díky projektu 
„Anglická knihovna – čtenářská gramotnost 
a rozvíjení znalostí cizích jazyků u žáků I. a II. 
stupně ZŠ“, který je financován z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy č. 0434/2014/SVŠ.
Jak je již známo, knihy si mohou vypůjčit nejen 
žáci školy, ale také jejich rodiče nebo bývalí 
spolužáci. 
Na „malé škole – budova Havláskova“ jsou 
knihy méně náročné na jazykovou výbavu čte-
nářů, většinou v režimu STARTER či LEVEL 
1. Najdeme zde pohádky pro kluky a holky, 
obrázkové slovníky, kreslené seriály, knihy 
s písničkami apod. Pro vypůjčení anglických 
knížek je určena středa, vracet je mohou žáci 
kdykoliv během týdne. 
„Velká škola – budova Vrchlického“ má 
Anglickou knihovnu přímo v jazykové učebně. 
Mnoho knih obsahuje také poslechové CD, 
popřípadě odkaz na webové stránky s dalšími 
aktivitami, vhodnými pro žákovské tablety. 
Není to žádná nuda. Anglické čtení nemusí 
být vůbec nesrozumitelné pro toho, kdo si 
půjčí ZRCADLOVÝ TEXT, kde je jedna 
stránka vždy v angličtině a ta protější nám totéž 

předkládá hezky česky. Mimo knih zábavných 
si naši žáci půjčují i knížky přírodovědné, fak-
tografické a historické. Pro studenty hloubavé 
zde máme Stručnou anglickou gramatiku či 
Přehled základních slov a frází. Novinkou 
a hitem letošního roku je možnost zapůjčení si 
časopisu GATE, který je svým obsahem vhodný 
a lákavý pro žáky druhého stupně základních 
škol. Režim půjčování funguje obdobně jako na 
„malé škole“, jen výpůjčním dnem je pondělí.
Přihlášku do Anglické knihovny žákům pode-
pisují jejich zákonní zástupci, tedy rodiče, kteří 
se tímto zavazují k plné náhradě zničené nebo 
ztracené knihy, časopisu. 
Vzhledem k zájmům žáků uvažujeme o mož-
nosti zavedení elektronických knih, rozšíření 
knihovny o sekci s DVD filmy, popřípadě 
o navázání učitelské spolupráce s Edinburgh 
Public Library – s možností stažení e-knih 
zdarma, či on-line výuky jazyků. Možností 
je mnoho, bude záležet jen na naší aktivitě 
a poctivé práci. Finanční podpora statutárního 
města Ostravy projektu Anglická knihovna zde 
samozřejmě má svůj nesporný význam a za tuto 
podporu velice děkujeme.

Mgr. Jana Matalová, 
učitelka AJ ZŠ Vrchlického

Skončilo období léta, ale přátelé zdravého 
pohybu si připomenuli dávnou zkušenost, že 
příroda je tím nejlepším sportovištěm pro napl-
nění motta pro pohyb „Ve zdravém těle – zdravý 
duch“.
Sokol v Ostravě připravil pro své členy a veřej-
nost (tzv. akce OPEN) dvě akce, které patří do 
projektu mezinárodní sportovní organizace 
ISCA propagované pod názvem Move Week 
s cílem uvést do pohybu miliony lidí v Evropě 
do roku 2020. Garanti této akce v České repub-
lice jsou Česká obec sokolská a Česká asociace 
sportu pro všechny. Zájemce o tyto akce jsme 
našli i v našem obvodu Radvanice a Bartovice.
Prvou akcí byl celodenní autobusový výlet 
v sobotu 13. 9. pro zájemce z řad seniorů 
na Helfštýn u Lipníku nad Bečvou spojený 
následně s prohlídkou lázní v Teplicích nad 
Bečvou. Program absolvovalo 52 účastníků, 

kteří projevili zájem o sdělované informace 
z historie a současnosti, prokázali dostatek sil 
pro absolvování celého programu a vraceli se 
domů s pocitem účasti na dobré akci.
Druhá akce se uskutečnila v sobotu 4. 10. pro 
rodiče s dětmi (opět OPEN) s dopravou na 
Moravskoslovenské pomezí na Bumbálku. 
Starší děti prověřovaly svou zdatnost na 12 
km dlouhém přechodu horského hřebene 
z Bumbálky na Masarykovu chatu, Kmínek 
a Bobek do Bílé a procvičily si své dovednosti 
v orientaci s buzolou a mapou. Menší děti 
s doprovodem rodičů došly na Masarykovu 
chatu, po návratu na Bumbálku vystoupily na 
rozhlednu na Čerťáku a sešly k chatě Třeštík. 
Celkem ušly 6 km a cestu jim zpestřili vedoucí 
akce nabídkou v různých hrách a soutěžích 
se sladkou odměnou pro všechny. Po sjezdu 
autobusem do Bílé jsme plánovali návštěvu 
nově vybudovaného dětského střediska zábavy 
u hotelu Bayer (dříve hotel Pokrok). Radost 
rodičů dětí pokazila vysoká částka za vstupné 
do areálu her.

Na finančních nákladech uvedených výletů se 
podíleli účastníci finančním příspěvkem, dále 
Sokol v Ostravě svým příspěvkem, grant sokol-
ského ústředí v Praze. Svatý Petr nám přál, 
v podzimních deštivých dnech jsme nezmokli 
a i sluníčko se na nás usmálo.
Dotazy účastníků na další cesty do přírody, 
žádosti o opakování, spánek unavených dětí 
v autobuse při cestě zpět, to svědčí o úspěšnosti 
absolvovaných akcí. Tak zdar a těšíme se na 
další setkání v tělocvičně nebo v přírodě.

 Šárka Přibylová

anglická knihovna

sokol s dětmi a seniory do podzimní přírody

akce v knihovně
 Vůně perníkového koření
výstava perníčků Gabriely Bartákové
od 18. 11. | během půjčování
 Nakoupeno, zabaleno, ozdobeno
výtvarná dílna – vánoční balení dárků
čtvrtek 20. 11. | od 12 do 16
 Čtení z listů 
čtení a povídání o knihách s dětmi
ze ZŠ Bartovice a nejen s nimi
pondělí 24. 11. | ve 14
 Mikuláš zacinká
výtvarná dílna 
pro družinu ZŠ Vrchlického
listopad | od 13.30 do 14.30
 Po strništi vítr věje
test pro děti 
listopad | během půjčování 
 Ostrava v sametu
výstava fotografií z roku 1989
Barbora Košmiderová
listopad | během půjčování
 Zvířátka jdou spát
výstava knih o životě zvířat
listopad | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 
 Podzimní plískanice 
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
listopad | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ
 Draka je lepší pozdravit
hravé povídání o etiketě
s prvňáčky ze ZŠ Bartovice 
listopad | v dopoledních hodinách
Část akcí je v rámci projektu Knihovna — kama-
rádka pro celou rodinu dotována z poskytnutého 
účelového transferu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.
radvanice@kmo.cz 
599 522 211
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Díky daru maminky Valerie Všolkové získaly 
děti ze třídy Sluníčka obrovskou dýni. A protože 
se blíží „čas dýní“, tak se naše třída rozhodla, že 
si ji ozdobí přírodninami. Malé děti samy svými 
silami dýni pečlivě a trpělivě vydlabaly. K samot-
nému zdobení jim přišly na pomoc žákyně škol-
ního klubu ZŠ Vrchlického Radvanice pod 
vedením paní vychovatelky Šárky Ševčíkové. 

Z této spolupráce vznikla nádherná podzimní 
dekorace, která nyní zdobí chodbu naší mateřské 
školy. Chtěla bych poděkovat jednak Valince i její 
mamince za tento dar, a samozřejmě také paní 
vychovatelce a děvčatům ze školního klubu za 
příjemnou spolupráci při zdobení.

Bc. M. Stankušová, foto: MŠ Radvanice

V pondělí 13. 10. měly možnost děti prvního 
stupně ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
p.o., odloučené pracoviště Trnkoveká 55 
zhlédnout výstavu sukulentů. Ta se konala 
v Botanické zahradě PřF OU v Ostravě ve 
Slezské Ostravě. Děti poprvé viděly růst 
banány, veliké kaktusy a sáhly si dokonce na 
masožravou rostlinu. Prohlédly si také celou 
podzimně naladěnou zahradu s krásnými 
jiřinami nebo jedlými kaštany a nahlédly do 
včelího úlu. Díky této návštěvě nyní víme, 
jak vypadají kdoule – a vy? Děkujeme panu 
Ing. T. Turečkovi, PhD., za trpělivé provázení 
a zajímavé povídání o rostlinách.

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D., ZŠ Vrchlického, 
odl. prac.Trnkovecká 

Foto: Mgr. Martina Linhartová

zdobení dýně v mŠ radvanice

Výtvarná dílna 
v knihovně

V říjnu nás s naší školní družinou opět 
pozvaly paní knihovnice do radvanické 
k n ihov ny na da lš í  v ý t va r nou t v ů rč í 
dílnu. Vždycky mne moc bavilo vyrábění 
v knihovně, ale tentokrát byla práce dost 
těžká pro mladší děti. Pětiletému bráškovi 
Matýskovi jsem musela moc pomáhat. 
Vyráběli jsme Halloweenský svícen, pra-
covali jsme barvičkami na sklo. Prvňáčkům 
musely moc pomáhat paní knihovnice i paní 
vychovatelka. Nakonec práci zvládly i malé 
děti. Matýsek si vybral obrázek dýně, já 
jsem toho stihla více. Spolužačka Terezka 
zvládla dokonce čtyři obrázky. Bylo vidět, 
že to s barvičkami na sklo umí. 
Už se těším, co budeme příště v knihovně vyrá-
bět.

Sára Garčárová, žákyně IV. A  
ZŠ Vrchlického

sukulenty, kdoule, banány. 
děti z trnkovce v botanické zahradě
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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

Z á k l a d n í  o r g a n i z a c e  z a h r á d k á ř ů 
v Bartovicích patří mezi nejstarší v naší repub-
lice a v letošním roce slaví 80 výročí svého zalo-
žení. K tomuto jubileu obdrželi od starostky 
obvodu Mgr. Šárky Tekielové pamětní plaketu 
a jako speciální dárek dar od Magistrátu města 

Ostravy 700 tisíc na odkoupení pozemků pokra-
čování své záslužné činnosti (píšeme o tom na 
straně 3).

K tomuto významnému jubileu se bartovičtí 
zahrádkáři rozhodli upořádat poněkud netra-
diční výstavu s názvem „Nejen květiny našich 
babiček“.

Aktivní členky zpracovaly rámcový scénář 
výstavy, který by zhruba zmapoval, jak se žilo 
v první polovině 20 století. Obešly všechny 
členy základní organizace, aby zajistily mate-
riál pro výstavu. Výstavní exponáty se začaly 
shromažďovat v nečekaném množství. Počínaje 
odbornými publikacemi z roku 1907 přes nád-
herné ruční práce, trakaře, cepy až po obvyklé 
i neobvyklé plody a rostliny. Bohužel zde nelze 
vyjmenovat všechno.

Rámcový scénář byl konzultován s peda-
gogy SŠ Zdeňka Matějíčka. Ti pod vedením 
paní Hany Bártové posléze provedli se svými 
žáky náročnou instalaci výstavy.

Na své si mohla přijít jak laická veřejnost, tak 
i odborníci ovocnáři, zelináři a květináři, které 
potěšilo zejména správné pojmenování vystavo-
vaného ovoce, mezi nimi především 37 správně 
pojmenovaných odrůd ovoce. Štítky se jmény 
byly rovněž u vystavovaných neobvyklých rost-
lin a plodů.

Úspěšná výstava se mohla uskutečnit nejen 
díky obětavosti členů základní organizace, ale 
i ostatních spoluobčanů Bartovic, kteří zapůjčili 
exponáty.

Ke zpest ření výstavy př ispěli žáci ZŠ 
Ostrava-Bartovice zapůjčením výtvarných 
prací se zahrádkářskou tematikou.

Zvláštní poděkování patří žákům a peda-
gogům Střední školy prof. Zdeňka Matějíčka 
a panu Balickému za nezištné poskytnutí prostor 
ve Společenském domě v Ostravě -Bartovicích.

zO Čsz Bartovice mile překvapila



 Procházel se po prodejně a hledal prodavačku
Hlídka městské policie se v dopoledních hodinách dne 19. září dosta-

vila k prodejně potravin v Ostravě-Radvanicích. Oznamovatelka tam hlá-
sila v prostorách prodejny, které nejsou určeny pro veřejnost, cizího muže. 
Po příjezdu strážníků vysvětlovala, že muže viděla v kancelářích a jiných 
prostorách, kam veřejnost nemá přístup. Když se muže ptala, co tam hledá, 
vyběhl ven. Před prodejnou ho ale žena dostihla a muž nakonec souhlasil, 
že vyčká příjezdu městské policie. Těm se poté podezřelý přiznal k tomu, 
že jen hledal prodavačku. Když ji nenašel, hledal i v prostorách, kam se 
nesmí, a zašel až do kanceláře. Jakmile ho ale prodavačka oslovila, utekl. 
Pro podezření z trestného činu byli na místo přivoláni policisté a ti si muže 
(39 let) převzali. Městská policie Ostrava

KrImI
ZATEPLOVÁNÍ STAVEB ŠENOV 
NABÍZÍ:
- FOUKANOU IZOLACI CLIMATIZER PLUS
	zateplení	střechy	trvá	cca	3	hod.,	návratnost	investice	do	3	let.
	Cca	100	m2	s	tloušťkou	izolace	20	cm...18	000	Kč
- ZATEPLENÍ DOMU VINYL-SIDING
	ODVĚTRANÁ	A	ZATEPLENÁ	FASÁDA
	1m2	s	tloušťkou	izolace	10	cm...	850	Kč	/v	ceně	okenní	parapety/
- PŮJČOVNA LEŠENÍ ALFIX
- MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
	malujeme	kvalitně	–	rodinné	domy,	byty	nátěry	fasád
- KONTEJNEROVOU AUTODOPRAVU 
	DOVOZ	uhlí,	dřeva,	koksu,	štěrku,	písku,	strusky	atd.
	ODVOZ	suti,	hlíny,	větví	–	bioodpadu
	přistavení	kontejneru
 – PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
	hrubých	středně	vysušených	odkorů	smrku
	balík	v	délce	2	m......800	Kč
	balík	v	délce	3	m....1200	Kč
	balík	v	délce	4	m....1600	Kč

KONTAKT: IVAN TOŠENOVSKÝ, tel.: 602 818 103

inzerce

inzerce
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V neděli 12. 10. pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Ostrava -Radvanice ve spolupráci s měst-
ským obvodem Radvanice a Bartovice 6. ročník 
drakiády. 

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 81 
draků, a to v mladší a starší kategorii. Kromě 
samotného pouštění draků se děti mohly zúčast-
nit také soutěže v malování draků na cestu. 

Během několika okamžiků se cesta na 
Pastrňákově ulici zaplnila spoustou obrázků. 
V letošním roce nám vítr moc nepřál, ale sem tam 
draky k modrému nebi prohnal. Z tohoto důvodu 
se letos hodnotící komise zaměřila zejména na 

vyrobené draky, jejich provedení a vzhled. Jako 
doprovodný program byla pro děti připravena 
ukázka výcviku psů z kynologického klubu 

Šenov. Dále si program pro děti připravila měst-
ská policie Ostrava s ukázkou jejich výstroje 
a závodník sajdkáry „Suzuki 1000 Tamara“ 
z naší obce pan Richard Bílý se svým týmem. 

Po sečtení všech bodů došlo k vyhodnocení 
nejkrásnějších draků letošní drakiády a předání 
hodnotných cen, kterého se opět ujala starostka 
Mgr. Šárka Tekielová společně s Bc. Alešem 
Boháčem. Z mladší kategorie bylo ohodnoceno 
prvních 15 draků a z kategorie starších prvních 
5 draků. V kategorii mladších se na 3. místě 
umístil Radovan Šnajdr, 2. místo obsadil Matyáš 
Urbančík a 1. místo patřilo Václavu Benešovi. 
V kategorii starších se na 3. místě umístil Pavel 
Vavříček, na 2. místě skončil Patrik Šutura 
a 1. místo získala Hana Kubíčková. Vítězové, 
kteří obsadili první místa, obdrželi navíc dort 

ve tvaru draka, který do soutěže věnovalo cuk-
rářství AKNEL. Věříme, že se zúčastněným 
letošní drakiáda líbila a s radostí se zúčastní 
příštího ročníku.

SDH Ostrava-Radvanice
Další fotografie najdete na poslední straně.

Foto: BcA. Roman Pecháček

radvanická drakiáda
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vítání občánků na radnici
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