
Regenerace	veřejných	prostranství,	parků	
a	taky	školních	hřišť	je	v	poslední	době	pri
oritou	vedení	zdejšího	městského	obvodu.	
Ještě	k	tomu,	když	tato	místa	doplňuje	tolik	
potřebná	rekonstrukce	a	revitalizace	okolních	
staveb	a	komunikací.	Takovou	potřebnou	rekon
strukcí	prochází	mimo	jiné	i	základní	škola	
v	Bartovicích.	Budovu	po	čas	prázdnin	zahalilo	
lešení,	aby	v	prvních	zářijových	dnech	mohla	
„v	novém	kabátě“	přivítat	své	první	žáky.	Nejen	
škola	nabere	na	novém	vzhledu,	ale	i	přilehlá	
zahrada	změní	zcela	svůj	vzhled	a	účel	využití.

V	současnosti	se	na	pozemku	školní	zahrady	
nenachází	prakticky	nic	zajímavého.	Zeleň,	byť	
udržovaná,	je	v	mnoha	případech	nevyhovující	
a	ve	špatném	stavu.	V	některých	částech	zahrady	
zcela	chybí.	Zahrada	neumožňuje	plné	kreativní	
vyžití	pro	děti	mladšího	školního	věku,	které	
bartovickou	školu	navštěvují.	Zahrada	fakticky	
neslouží	nikterak	k	účelnému	využití	školního	
zařízení.	Teď	se	to	však	změní.	

Vytvořili	jsme	projekt,	jehož	cílem	je	vytvo
řit	zahradu	v	přírodním	duchu.	Prostor	doplní	
vzdělávací	prvky	spolu	s	bezpečnou	a	zajíma
vou	doprovodnou	zelení,	které	by	dohromady	
vedly	děti	k	poznání	přírodních	jevů,	k	vlastní	
kreativní	aktivitě,	tvořivosti	a	zájmu	o	životní	

prostředí.	Naším	cílem	je	přírodní	zahrada,	
která	bude	pomáhat	plně	rozvíjet	vzdělání	
a	schopnosti	dětí.

Obsahem	navrhovaných	změn	bude	prolí
nání	témat	čtvera	ročního	období	spolu	se	čtyřmi	
živly	–	vzduch,	voda,	oheň	a	země.	Návrh	řešení	je	
nejen	v	proměnlivosti	rostlin	jednotlivých	období,	
ale	také	pomocí	symbolů	a	atributů	jednotlivých	

ZDARMA  ROČNÍK XXiii | ZÁŘÍ 2015

Statutární město Ostrava
Informační měsíčník občanů městského obvodu
Radvanice a Bartovice

RaB NOViNY

www.radvanice.ostrava.cz | e-mail: posta@radvanice.ostrava.cz  internetová televize: rab.tvova.cz

(Pokračování na straně 2)

Pozvánka 
na Radvanické 
slavnosti

Srdečně	zveme	všechny	spoluobčany	
na	Radvanické	slavnosti,	které	se	usku
teční	ve	dnech	–	19. a 20. 9. 2015 na	ulici	
Poláškové	(u	bývalého	koupaliště)	v	Ostravě
Radvanicích.
Program:
 Sobota 19. 9. 2015
14:00	 Zahájení
14:10	 Vys toupen í 	 ž ák ů 	 mat e ř sk ých	

a	základních	škol
15:00	 Železný	Zekon
16:00	 Heidi	–	program	pro	děti
17:00	 Prezentace	Základní	kynologické	

organizace	Ost ravaRadvanice	
(Cvičák	Denák)

17:30	 Prezentace	Sboru	dobrovolných	
hasičů	OstravaRadvanice

18:00	 Imitátor	Petr	Jablonský
19:00	 Skupina	HEC	k	tanci	i	poslechu
21:00	 František	Ringo	Čech
21:45	 Ohňostroj
22:00	 Skupina	HEC	k	tanci	i	poslechu
 Neděle 20. 9. 2015
10:00	 Klauni	z	Balónkova
11:00 Dr.	Riff	–	live	(program	Rádia	Čas	Rock)

Doprovodný	program:	kolotoče,	nafuko
vací	atrakce,	stánkový	prodej,	bohaté	občer
stvení.

Šárka Tekielová, starostka

Zahrada školy v Bartovicích 
bude sloužit k výuce

Výzva občanům: 
městský obvod zapůjčí 
kompostéry zdarma

Statutární	město	Ostrava,	městský	obvod	
Radvanice	a	Bartovice	využil	dotace	z	Operačního	
programu	životního	prostředí	„Zkvalitnění	naklá
dání	s	bioodpady“	a	zakoupil	pro	své	občany	celkem	
100	ks	kompostérů	JRK	900	PREMIUM	k	bezplat
nému	zapůjčení	na	dobu	pěti	let.	Po	uplynutí	této	

(Pokračování na straně 2)
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doby,	která	vyplývá	z	pod
mínek	dotačního	titulu,	
bude	smlouva	o	výpůjčce	
obnovena	případně	řešena	
jinak.	Bližší	údaje	a	pod
mínky	budou	zájemcům	
předány	v	návrhu	smlouvy	
o	výpůjčce	při	podání	žádosti,	případně	je	podají	
pracovníci	úřadu.	Kompostéry	jsou	o	objemu	900	l,	
tedy	běžné	k	potřebám	zdejších	obyvatel	a	zahrád
kářů.	Městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice	se	
zavázal	smlouvou	o	poskytnutí	této	dotace	mini
málně	po	dobu	pěti	let	zajistit	provoz	těchto	kom
postérů	a	jejich	využívání,	což	přenáší	smlouvou	
o	výpůjčce	na	osoby,	které	budou	kompostéry	pro
vozovat.	V	případě,	že	by	vypůjčitel	chtěl	kompostér	
vrátit	před	dobou,	která	bude	ve	smlouvě	o	výpůjčce	
(5	let)	uvedena,	bude	se	muset	tato	skutečnost	ošetřit	
uzavřením	dodatku	o	ukončení	výpůjčky.

Vypůjčitel	je	povinen	umístit	kompostér	pouze	
na	pozemku,	který	se	nachází	v	k.ú.	Radvanice	
nebo	v	k.ú.	Bartovice,	nesmí	jej	přenechat	do	uží
vání	třetí	osobě	a	musí	prohlásit,	že	předmětný	
pozemek	vlastní,	nebo,	že	má	souhlas	vlastníka	
pozemku	k	umístění	kompostéru.	Dále	upozorňu
jeme,	že	je	nutné	v	souladu	se	smlouvou	o	výpůjčce	
umístit	kompostér	na	veřejně	nepřístupném	místě	
a	že	pozemek	musí	být	oplocen.

Co	tedy	udělat,	aby	Vám	byl	kompostér	bez
platně	zapůjčen?	Doručit	žádost	o	zapůjčení	kom
postéru	v sobotu 19. 9. 2015 od 9 do 17 hodin na 
podatelnu	v	1.	patře	Úřadu	městského	obvodu	
Radvanice	a	Bartovice,	ul.	Těšínská	281/87	v	Ostravě
Radvanicích.	Na	podání	žádosti	mimo	uvedenou	dobu	
nebude	brán	zřetel.	Na	základě	Vaší	žádosti	Vám	bude	
přiděleno	pořadové	číslo,	návrh	smlouvy	o	výpůjčce,	
předávací	protokol	a	sdělen	termín	možnosti	vyzved
nutí	kompostéru.	Uspokojeno	bude	prvních	100	
zájemců,	ale	žádosti	budou	přijímány	i	ve	větším	počtu,	
neboť	je	možné,	že	nakonec	některý	zájemce	od	své	
žádosti	ustoupí,	neuzavře	smlouvu	o	výpůjčce	a	kom
postér	si	nevyzvedne.	V	takovém	případě	vyzveme	
k	uzavření	smlouvy	o	výpůjčce	další	zájemce,	kteří	
budou	následovat	v	pořadí	po	čísle	100.

Formulář žádosti o zapůjčení kompostéru	si	
je	možno	stáhnout	na	webových	stránkách	www.
radvanice.ostrava.cz,	nebo	Vám	ho	poskytnou	pra
covníci	odboru	majetkového,	bytového	a	investic	
Úřadu	městského	obvodu	Radvanice	a	Bartovice.	
Upozorňujeme,	že	podat	písemnou	žádost	můžete	
i	obecně	(není	podmínkou	vyplnit	formulář)	a	měla	
by	obsahovat	následující	údaje:	
1.	 Jméno,	příjmení	a	adresa	žadatele	
2.	 Číslo	parcely	v	k.	ú.	Radvanice	nebo	k.	ú.	

Bartovice,	kde	bude	kompostér	umístěn
3.	 Uvést	údaje	o	vlastníkovi	pozemku,	pokud	

nejsou	totožné	se	žadatelem	(bod	1.)	
4.	 V	textu	žádosti	uvést,	že	žádost	o	zapůjčení	

kompostéru	je	na	dobu	5	let
5.	 Datum	a	podpis	žadatele

Upozorňujeme,	že	v	případě	kdy	domovní	
kompostér	nebude	užíván	v	souladu	se	smlouvou	
o	výpůjčce,	hrozí	majiteli	i	provozovateli	tohoto	
zařízení	sankce	ze	strany	poskytovatele	dotace.

Společnost	RWE	Dist r ibuční	 služby,	
s.	r.	o.,	provádí	v	současné	době	rekonstrukci	
nízkotlakých	plynovodů	v	našem	městském	
obvodě.	Jedná	se	o	první	takovou	rekonstrukci	
od	90.	let	minulého	století,	kdy	došlo	k	plyno
fikaci	Radvanic	a	Bartovic.	Současné	práce	
navázaly	na	loňskou	akci	od	ulice	Tomicovy	
po	ulici	Kobrovou.	Neboť	jsou	v	dané	oblasti	
místní	komunikace	ve	špatném	stavu,	vyčkával	
městský	obvod	na	předem	avizovanou	obnovu	
plynárenských	zařízení,	aby	současně	pak	
mohlo	dojít	i	k	opravě	těchto	místních	komuni
kací.	Zatím	nemá	smysl	opravovat	cesty	plošně,	
neboť	je	nám	známo,	že	se	v	budoucnu	chystá	
i	oprava	vodovodu	a	částečně	i	kanalizace	

společnosti	OVaK,	a.	s.	Až	budou	veškeré	
inženýrské	sítě	po	rekonstrukci,	vyvineme	
maximální	úsilí	k	tomu,	aby	místní	komuni
kace,	které	máme	v	majetku,	nebo	které	jsou	
v	majetku	města,	byly	opraveny.	

Během	letních	prázdnin	probíhaly	a	v	sou
časné	době	probíhají	krátkodobé	uzávěrky	cest,	
kdy	se	částečně	nedalo	projet	ulicí	Rokycanovou	
a	Ščerbovského.	Nyní	se	pracuje	na	ulici	
Budovcova,	mezi	ulicí	Čapkovou	a	Vrchlického	
a	na	ulici	Čapkova	od	ulice	Kobrova	po	ulici	
Budovcova.	K	f inálnímu	dokončení	prací	
a	úpravě	povrchu	na	uvedených	ulicích	by	mělo	
dojít	do	konce	září	tohoto	roku.

Aleš Boháč, místostarosta

Oprava cesty na ulici Budovcova 
je spojena s rekonstrukcí plynovodu

ročních	dob.	Přírodní	živly	budou	v	rámci	zahrady	
zobrazeny	jednotlivými	druhy	herních	prvků,	akti
vitami	a	volbou	rostlin	(barva	květů,	barva	listů,	
podzimní	zbarvení,	barva	kůry,	plody	apod.).	

V	rámci	projektu	bude	zahrada	vybavena	
novým	mobiliářem	a	rostlinnou	výsadbou.	
Budou	zde	vysázeny	nové	stromy,	keře,	trvalky,	
aby	mohly	děti	sledovat	jejich	proměnlivost	

během	vegetace,	seznamovat	se	s	názvy	keřů,	
stromů,	vidět,	co	nám	přináší	za	plody,	jak	se	
dají	využít.	Vrbové	domečky	spojené	„vrbovým	
tunelem“	umožní	dětem	vlastní	prožitek	při	
pomoci	s	výsadbou.	Zároveň	edukační	část	školní	
zahrady	doplní	naučné	obrázky	s	tématem	„Cesta	
za	poznáním“,	která	pomůže	vnímat	informace	
v	teoretické	a	ilustrační	rovině.	Děti	tak	budou	
moci	porovnat	skutečnost	školní	zahrady	s	tím,	
jak	by	to	mělo	vypadat	podle	odborné	literatury.

Nelze	přehlédnout	přínos	projektu.	Kromě	
smysluplného	 t ráven í	
času	dětí	v	zahradě	spo
jeného	s	edukací	zejména	
přírodovědných	disciplín,	
získají	zde	znalosti	a	prak
tické	dovednosti	v	rámci	
celé	 env i ronmentá ln í	
výchovy.	Zároveň	dojde	
ke	zkulturnění	krajiny,	
zlepšení	socioekonomic
kých	podmínek	obyva
tel	díky	rozšíření	plochy	
pro	trávení	volného	času	
a	přispěje	k	vypěstování	
je j ich 	 e lement á r n í ho	
povědomí	o	okolním	světě	
a	o	ochraně	přírody.	

Šárka Tekielová, 
starostka

Zahrada školy…Výzva občanům…
(Pokračování ze strany 1)(Pokračování ze strany 1)
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Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 18. schůzi 
konané dne 29. července 2015
•	 jmenovala	vedoucí	odboru	sociálních	věcí	
a	školství	Mgr.	Elenu	Veselou,

•	 rozhodla	o	zadání	veřejné	zakázky	malého	rozsahu	
pod	názvem	„Zahrada	školy	v	přírodním	stylu	
ZŠ	Vrchlického	odloučené	pracoviště	Ostrava
Bartovice“,

•	 rozhodla	o	zadání	veřejné	zakázky	malého	roz
sahu	pod	názvem	„Udržovací	práce	na	chodní
cích	ul.	Těšínská,	Ostrava	Radvanice	–	I.	etapa“,

•	 rozhodla	o	zadání	veřejné	zakázky	malého	roz
sahu	pod	názvem	„Sanace	vlhkého	zdiva	budovy	

bytového	domu	na	ul.	Kobrova	1“.
Rada městského obvodu na své 19. schůzi 
konané dne 12. srpna 2015
•	 vzala	na	vědomí	požadavky	na	kapitálový	roz
počet	statutárního	města	Ostrava	na	rok	2016	
a	kapitálový	výhled	na	léta	2017	–	2019,

•	 rozhodla	o	uzavření	dohody	o	předání	a	převzetí	
pracoviště	pro	realizaci	stavby	„Revitalizace	
území	rybníku	Volný	a	lesních	pozemků	v	k.ú.	
Radvanice	pro	využití	volného	času	II.	etapa	–	
projekt	sanace	svahu“.

Renáta Spěváková,  
pověřená zastupováním tajemnice

P O Z V Á N K A
na povinné očkování 
psů proti vzteklině

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

Očkování provede privátní veterinární 
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů 
starších 6 měsíců. Očkování je p o v i n n é 
na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů,
 V PÁTEK 11. ZÁŘÍ 2015
•	 8.00–11.00	hodin	a	14.30–16.00	hodin	

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

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

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

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

Náhradní	 termín	očkování	není	 sta
noven.	Majitelé	 psů	mají 	možnost	 psy	
dovakcínovat 	 ve	 ve te r i ná r n í 	 ord inaci	
v	OstravěMichálkovicích	(pondělí–pátek	od	
15.00	do	19.00	hodin),	případně	si	očkování	
zajistit	v	jiné	veterinární	ordinaci	již	za	plnou	
cenu.	 Šárka Tekielová, starostka 

Městská	policie	Ostrava	má	stále	své	řady	ote
vřeny	novým	zájemcům	o	povolání	strážníka.	
Toto	jistě	náročné,	ale	také	zajímavé	a	nevšední	
povolání	se	nabízí	všem,	kteří	splňují	zákonem	
stanovené	podmínky,	mezi	které	patří	bezúhon
nost,	spolehlivost,	české	občanství,	minimální	
věk	21	let,	zdravotní	způsobilost	a	střední	vzdě
lání	ukončené	maturitní	zkouškou.

Činnost	městské	policie	nabývá	v	současné	
době	ve	společnosti	na	důležitosti	a	významu.	
Vždyť	strážníci	denně	v	ulicích	města	přispí
vají	k	zachování	bezpečnosti	občanů,	k	ochraně	
jejich	života,	zdraví	i	majetku.

Od	září	letošního	roku	dojde	k	navýšení	
početního	stavu	strážníků	u	Městské	policie	
Ostrava	na	celkový	počet	715.	Pro	naplnění	
tohoto	stavu	je	třeba	aktuálně	doplnit	naše	
řady	o	41	strážníků.	Každý	zájemce	projde	
výběrovým	řízením	a	jeli	úspěšný,	absolvuje	

tříměsíční	rekvalifikační	kurz,	k	jehož	provo
zování	je	Městská	policie	Ostrava	akreditována	
ministerstvem	školství.	V	průběhu	kurzu	si	
uchazeči	o	povolání	strážníka	(čekatelé)	osvo
jují	potřebné	znalosti	ze	všech	právních	norem	
potřebných	pro	výkon	povolání	strážníka	a	jsou	
seznamováni	se	všemi	nařízeními	a	vyhláškami	
města.	Součástí	vzdělávání	jsou	rovněž	hodiny	
sebeobrany,	taktické	a	střelecké	přípravy,	
základů	kriminalistiky,	poskytování	první	
pomoci	a	základů	psychologie.	Nováčci	z	kurzu	
se	také	v	rámci	vzdělávání	zapojují	do	přímého	
výkonu	služby.	V	rámci	několika	směn	ve	spo
lečné	hlídce	se	zkušeným	strážníkem	získávají	
praktické	poznatky	a	zkušenosti	a	mohou	si	na	
vlastní	kůži	vyzkoušet,	jaká	úskalí	výkon	tohoto	
jistě	náročného	povolání	přináší.

Kurz	je	zakončen	závěrečnou	zkouškou	
odborné	způsobilosti	před	komisí	ministerstva	

vnitra,	po	jejím	úspěšném	absolvování	získává	
čekatel	osvědčení	strážníka.	

Aktuálně	jsou	nové	rekvalifikační	kurzy	
plánovány	s	předpokládanými	nástupy	k	1.	září	
2015	a	k	1.	prosinci	2015.

S	novým	povoláním	je	svázán	systém	bene
fitů	jako	příspěvek	na	rekreaci,	5	týdnů	dovolené	
nebo	poukázky	na	stravování,	sociální	jistoty	
a	možnost	profesního	růstu.

Rozsah	výcviku	a	všechna	kritéria	pro	přijetí	
uchazeče	o	povolání	strážníka	naleznou	zájemci	
na	webových	stránkách	ostravské	městské	poli
cie	www.mpostrava.cz.	Pro	více	informací	se	
mohou	obrátit	také	na	tel.	č.	599	414	426.

Městská policie Ostrava

Ostravská městská policie stále přijímá nové strážníky

V	těchto	dnech	dochází	ke	sladění	harmo
nogramu	celkem	čtyřech	staveb	spojených	
s	rekonstrukcí	ulice	Těšínské	od	kruhového	
objezdu	s	ulicí	Fryštátskou	až	na	katastrální	
území	Slezské	Ostravy	v	místě	Hranečník,	na	
ulici	Počáteční.

Tato	stavba	v	průběhu	měsíců	září	až	listo
padu	bude	komplikovat	dopravu	a	nastanou	také	
jistá	omezení	pro	občany,	kteří	daný	úsek	vyu
žívají.	Bude	se	hůře	přecházet	cesta,	na	chodní
cích	budou	probíhat	stavební	práce,	zastávky	
autobusu	budou	posouvány.

Samotná	rekonstrukce	ulice	Těšínské	obnáší	
hlavně	celoplošnou	opravu	této	komunikace.	
Dojde	k	odfrézování	dvou	vrstev	povrchu	a	tím	
dojde	ke	schodu	o	více	než	10	cm	mezi	chod
níkem	a	cestou,	přičemž	v	tomto	úseku	bude	
vyčnívat	více	než	90	vpustí,	mezi	kterými	budou	
kličkovat	jak	auta,	tak	i	autobusy.	Takto	rozsáhlá	
rekonstrukce	bude	totiž	probíhat	za	plného	pro
vozu.	Průjezd	daným	úsekem	bude	tedy	časově	
náročný.	Hlavní	objízdnou	trasou	pro	automobily	
mezi	Ostravou	a	Havířovem	bude	ulice	Rudná,	na	
které	v	srpnu	probíhala	rekonstrukce	realizovaná	
Ředitelstvím	silnic	a	dálnic,	kde	bylo	plánováno	
ukončení	prací	do	konce	srpna.	Z	tohoto	důvodu	

nebylo	možné	zahájit	práce	na	ulici	Těšínské	už	
dříve	v	průběhu	letních	prázdnin.

Odfrézováním	povrchu	z	komunikace	na	
ulici	Těšínské	dojde	k	obnažení	obrubníků	
podél	chodníků	a	podél	autobusových	zastávek.	
Městský	obvod	toho	využívá,	neboť	zároveň	
provede	na	většině	úseku	rekonstrukci	chod
níku	a	výměnu	nástupních	hran	na	autobuso
vých	zastávkách,	čímž	docílíme	jejich	plnou	
bezbariérovost.	V	souvislosti	s	tím	dojde	také	
k	úpravě	autobusových	zálivů.	

Rekonstrukce	ulice	Těšínské,	tak	jak	je	výše	
uvedena,	realizuje	za	více	než	16	mil.	Kč	Správa	
silnic	Moravskoslezského	kraje	z	evropských	
peněz	a	musí	být	dokončena	do	konce	listo
padu	letošního	roku.	Z	důvodu	tak	krátkého	
termínu	nebude	možné	stihnout	provádět	reali
zaci	postupně	–	z	každé	strany	vozovky	zvlášť,	
proto	dojde	bohužel	k	pracím	na	obou	stranách	
ulice	Těšínské	zároveň,	což	chodcům	prakticky	
znepříjemní	chůzi.	Je	potřeba	dbát	výstražných	
značek	a	dalších	bezpečnostních	označení,	aby	
nedocházelo	ke	zbytečným	nepříjemnostem	
a	úrazům.

Současně	v	těchto	dnech	začala	výstavba	
cyklostezky	do	centra,	která	se	ulice	Těšínské	

dotýká,	a	zároveň	se	odstraní	City	bloky	v	blíz
kosti	zastávky	U	Švasty,	které	se	nahradí	stej
nými	ostrůvky	jako	jsou	např.	před	radnicí.	

Uzávěrky	cest	budou	pouze	krátkodobé	někdy	
v	průběhu	října	a	listopadu,	prakticky	jen	v	prů
běhu	pokládání	nového	povrchu	na	vozovku.	
Jedná	se	o	dosti	složitou	komplikaci	v	rámci	
dopravy	celým	městským	obvodem,	proto	o	přes
ných	termínech	a	objízdných	trasách	budeme	
občany	informovat	v	říjnovém	čísle	RaB	novin.

Aleš Boháč, místostarosta

Rekonstrukce ulice Těšínská a oprava 
chodníku podél této komunikace začne 
v první polovině září
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9.9. 15.00 21. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

11.9. 18.00 ČSV Radvanice-Bartovice, 
výbor schůze

17.9. 16.00
KD Bartovice – Léto končí, 
podzim nastává – povídání 
o zážitcích z končícího léta

19.–
20.9. 10.00

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

23.9. 15.00 22. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

25.9. 14.00 KD Radvanice – Jubilanti za 
celý rok 2015

26.9. 10.00 Slavnostní vítání občánků – 
obřadní síň radnice

27.9. 15.00
Slavnostní bohoslužba 
v Husově sboru 
v O.-Radvanicích

v měsíci září

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v září 2015
Blahopřejeme!

Šárka Kaiserová, Hana Večeřová, Stanislav Valošek, Ivo Tomášek, 
Roman Taszek, Martin Šulák, Danuše Haršanyová, Adolf Michalík, 
Emil Křístek, Bohumír Bigoš, Jaroslav Beer, Jarmila Kožušníková, 

Jarmila Plachtová, Břetislav Borský, Jaromír Sladčík, Jarmila Sabová, 
Bedřich Pastrňák, Břetislav Blažek, Terézia Mužná, Šárka Varyšová, 

Ludmila Tomčíková, Jaroslav Tekiela, Vlasta Marešová, Cecilie 
Frejková, Marie Radecká, Ludmila Botorová, Bohuslava Urbancová, 

Eva Kodrlová, Václav Fránek 
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.

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

občánků, 26. září 2015 v 10,00 hodin	v	obřadní	síni	zdejší	radnice.
Vážení	rodiče,	pokud	máte	zájem	o	účast	na	slavnostním	obřadu	vítání	občánků,	dostavte	se,	

prosím,	v	úřední	dny	na	matriku	Úřadu	městského	obvodu	Radvanice	a	Bartovice	(1.	patro,	č.	
dveří	15)	s	platným	občanským	průkazem	a	rodným	listem	dítěte.	

Se	zveřejněním	fotografie,	zapsáním	do	slavnostní	kroniky	a	zveřejněním	na	internetové	
televizi	městského	obvodu	musí	zákonný	zástupce	dítěte	vyjádřit	svůj	písemný	sou
hlas.

Šárka Tekielová, starostka

AKCE V KNiHOVNĚ
S	knihou	takto	pod	paží	do	Evropy	vyráží
–	třeba	z	Radvanic!

Projektové	akce	jsou	dotovány	z	poskytnu
tého	účelového	transferu	ÚMOb	Radvanice	
a	Bartovice	–	zveme	děti,	ale	také	jejich	
rodiče	a	prarodiče:	přijďte společně soutě-
žit a tvořit do knihovny!

 Cestujeme po světě
čtení	pro	nejmenší	čtenáře
pondělí	7.	září	|	od	10	do	11
 Perly
výtvarné	odpoledne	pro	děti
vytváříme	barevné	náhrdelníky	a	náramky	
z	perliček
 čtvrtek	10.	září	|	od	13	do	15
 Delfíní estráda – to je paráda!
výtvarné	odpoledne	pro	děti
tvoříme	delfíny	z	bambulí
	čtvrtek	24.	září	|	od	13	do	15
 Volám SOS ze zahraničí 
test	pro	děti	
září	|	během	půjčování	
 Sloni a slůňata v ZOO Ostrava
výstava	fotografií	
září	|	říjen	|	během	půjčování	
 Vášeň a krev
výstava	knih	s	romantickou	a	detektivní	
tematikou
srpen	|	během	půjčování	
 radvanice@kmo.cz, 599 522 211

Sňatek	se	uzavírá	s	cílem	zůstat	spolu	po	
celý	život	a	své	pozemské	bytí	prožívat	spo
lečně	v	dobrých	i	zlých	chvílích.	Ale	zdaleka	ne	
všem	párům	je	dovoleno	oslavit	zlatou	svatbu.	
Manželé	Radovi	patří	k	těm	šťastným,	kteří	se	
mohou	ohlédnout	za	svým	společným	pade
sátiletým	manželstvím.	14.	srpna	1965	si	řekli	
své	„ano“.	Je	to	padesátkrát	365	společných	dnů	
se	vším,	co	k	tomu	patří;	hory	a	údolí,	naděje	
a	zklamání,	radost	i	smutek.	Padesát	let	společ
ného	života	znamená	18	262	dní	soužití	v	lásce.

V	sobotu	15.	srpna	2015	si	řekli	manželé	
Radovi	své	symbolické	„ano“	podruhé.	Podruhé	
s	obřadem	v	kruhu	rodinném,	podruhé	se	
snubními	prstýnky,	které	si	koupili	pro	tento	
významný	den	nové.	Poté	se	zapsali	do	zdejší	
kroniky	s	událostí,	která	je	v	dnešní	době	moder
ních	krátkých	manželství	spíše	výjimečná.

Paní	starostka	Šárka	Tekielová	popřála	dra
hým	jubilantům	k	výročí	do	dalších	let	plné	
zdraví	a	radost	ze	života.		 (red)

Zlatá svatba 
manželů Radových

Slavnostní bohoslužba 
v Husově sboru

Srdečně	zveme	všechny,	kdo	nám	zachová
vají	svou	přízeň	,	do	Husova	sboru	v	Ostravě
Radvanicích	dne	27.	9.	2015	v	15.00	hodin
na	slavnostní	bohoslužbu	u	příležitosti	
90.	výročí	postavení	našeho	kostela	a	zalo
žení	náboženské	obce	bratrem	farářem	a	bis
kupem	Ferdinandem	Stiborem.	Bohoslužby	
se	zúčastní	olomoucký	biskup	MUDr.	
Mgr.	Rudolf	Göbel,	který	bude	mít	kázání.	
Program	zakončí	koncert	vážné	hudby.

Poděkování radě starších 
Ze	srdce	děkuji	všem	členům	Rady	starších	

Církve	československé	husitské	v	Ostravě
Radvanicích	za	jejich	neúnavnou	práci,	věr
nost	a	podporu,	kterou	poskytovali	a	poskytují	
svému	sboru	i	farářům,	kteří	zde	sloužili.	Děkuji	
jim	o	to	více	v	dnešní	nelehké	době	a	přeji	si,	aby	
měli	stále	sílu	na	další	výzvy,	které	nás	čekají...
 S úctou a uznáním

Monika Bartková, farářka 

Poděkování
Poděkování	paní	starostce	Šárce	Tekielové	

a	paní	Šárce	Krkoškové,	které	nám	připravily	
krásný	zážitek	v	našem	životě	u	příležitosti	
zlaté	svatby.		 Manželé Radovi
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Dne	3.	září	si	s	bolestí	v	srdci	
připomínáme	1.	smutné	výročí	úmrtí	
mého	manžela	pana	
Antonína Sasyna. 
Vzpomínají	manželka	Milada	s	rodinou.	

Dne	16.	září	2015	uctíme	2.	výročí	
odchodu	naší	maminky,	tchyně,	babičky	
a	prababičky	
paní	
Boženky Gřegořkové. 
Boženko,	jsi	stále	s	námi.	
Dcery,	syn	a	snacha	s	rodinami.	

Dne	22.	8.	2015	oslavil	svých	
krásných	90	let	pan	

Josef Jaška 
z	O.Bartovic.	

Hodně	zdraví	a	štěstí	přeje	dcera	
Miluše	s	rodinou	a	syn	Josef	

s	rodinou.	

V	plném	optimismu	a	životním	elánu	osla
vily	svá	krásná	životní	jubilea	85	let	paní	
Jarmila	Ryšková	a	paní	Erna	Slívová,	význam
ného	životního	jubilea	90	let	se	dožili	paní	Sylva	
Wranová	a	pan	Josef	Jaška,	94	let	paní	Vlasta	
Dyndová.	Jubilantům,	dlouholetým	obyvatelům	
našeho	městského	obvodu,	srdečně	pogratulo
vali	starostka	Šárka	Tekielová,	místostarosta	
Aleš	Boháč	a	matrikářka	Šárka	Krkošková.	
Oslavencům	do	dalších	let	přejeme	pevné	
zdraví,	hodně	štěstí	a	stále	dobrou	náladu.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Oslavili krásná 
životní jubilea

Vlasta Dyndová Q

Erna Slívová QJosef Jaška Q

Sylva Wranová Q

Jarmila Ryšková Q

Dne	18.	9.	2015	vzpomeneme	již	4.	výročí	
od	úmrtí	paní	

Naděždy Sochacké 
z	O.Radvanic.	
Zároveň	vzpomeneme	25.	10.	2015	její	
nedožité	76.	narozeniny.	
Vzpomíná	manžel.	

Jak tiše letí vánek do polí a lesů, které jsi měl 
tak rád, rychle léta letí, kdy opustil jsi nás. 
Dne	13.	8.	2015	jsme	vzpomněli	 
20.	výročí	úmrtí	mého	syna	
Jiřího Volského
z	O.Bartovic.	
Děkuji	všem,	kdo	vzpomenou	s	námi.	
Za	celou	rodinu	maminka.	

ZUŠ E. Runda, pobočka 
Ostrava-Radvanice

Pro	školní	rok	2015–2016	jsme	připravili	
nabídku:

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

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

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

Na	hlavní	budově	je	navíc	realizována	výuka 
tance a dramatické výchovy.	Přijďte	mezi	nás	
a	rozšiřte	řady	našich	hudebníků,	z	kterých	se	již	
velká	řada	výrazně	uplatnila	jak	na	různých	soutě
žích,	tak	v	profesionálním	životě.	

V	tom	všem	chceme	být	Vám	i	Vašim	dětem	
nápomocni.	Bližší	informace	Vám	rádi	podáme	
osobně	nebo	na	telefonních	číslech:	733	547	254	
nebo	596	232	167.
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 Zjistili jsme pro Vás:
O	rekonstrukci	dopravního	uzlu	Hranečník	

se	hovoří	již	od	90tých	let.	Cílem	navržené	
rekonstrukce	bylo	zlepšit	komfort	ve	veřejné	
hromadné	dopravě,	zvýšit	počet	cestujících	
a	zlepšit	životní	prostředí.	Zanedbaný	technický	
stav	zastávek,	chodníků	a	veřejného	osvětlení	
a	také	strach	o	vlastní	bezpečí	v	posledních	
letech	cestující	spíše	odrazoval.

Stavba	byla	zahájena	statutárním	městem	
Ostrava	dne	4.	6.	2014	a	v	dnešních	dnech	je	
již	možno	vidět	hlavní	změny.	Budují	se	nová	
zastřešená	nástupiště	a	zastřešení	hlavních	
pěších	tras	v	návaznosti	na	objekt	sociálního	
zázemí	a	vybavenosti.	Staví	se	nový	objekt,	kde	
bude	zázemí,	jak	pro	cestující	(čekárna,	WC	
a	umývárna,	prostory	pro	prodej	občerstvení	
a	tiskovin),	tak	pro	dopravce	(technologická	
místnost,	odpočinková	místnost	pro	řidiče).	
Staví	se	také	záchytné	parkoviště	s	kapacitou	
84	stání.	Pro	informovanost	cestujících	budou	
pod	přístřešky	informační	panely	a	pro	zvýšení	
bezpečnosti	kamerový	systém.	Výjezd	a	vjezd	
na	terminál	bude	z	nové	úrovňové	křižovatky	
na	ul.	Těšínská,	která	bude	vybavena	světelnou	
signalizací.	

 Otázka dopravního řešení:
Velkou	otázkou	ovšem	bude	dopravní	řešení	

veřejné	dopravy	terminálu	Hranečník	a	tím	
i	všech	spojů	východní	části	Ostravka.	Od	doby	
omezení	kapacity	na	ÚANu,	některé	spoje	pří
městské	dopravy	končí	v	oblasti	Gagarinova	
náměstí,	které	není	na	odstavení	autobusů	
uzpůsobeno.	Po	dokončení	rekonst rukce	
Hranečníku	začátkem	roku	2016	by	měly	být	
nově	všechny	spoje	(383,	441,	442,	531,	551)	
př íměstské	autobusové	dopravy	z	oblast i	
Karvinska,	Havířova	a	Orlové	(linky	přes	
Petřvald)	ukončeny	na	Hranečníku.	Statutární	
město	Ostrava	má	možnost	se	rozhodnout	vyu
žít	příměstskou	dopravu	pro	své	občany	tak,	
že	budou	moci	na	zastávkách,	kde	je	dnes	jen	
výstup,	i	nastupovat.	Tímto	by	mohli	zejména	
občané	Radvanic	a	Bartovic	využívat	za	stej
ných	podmínek	DPO	( jízdenky,	měsíčníky)	
více	autobusových	linek.

Cest ujícím,	 k te ř í 	 dnes	 přest upují 	 na	
Hranečníku,	by	se	měl	zvýšit	komfort	zkráce
ním	pěších	vazeb	při	přestupu	mezi	jednotlivými	
systémy	veřejné	hromadné	dopravy	(autobusová	
vs.	tramvajová,	trolejbusová	doprava).	Již	nebu
dou	muset	přecházet	přes	ulici	Těšínská,	ale	na	
stejném	zastřešeném	nástupišti,	kde	vystoupí	
z	autobusu,	nastoupí	do	tramvaje	nebo	nově	do	
trolejbusů.	

  Poslední návrhy trolejbusových linek 
KODISu (Krajský organizátor dopravního 
integrovaného systému):

č. 101 – úprava	trasy	Hranečník	–	Hlavní	
nádraží	(spojení	s	oblast í	Sokolské	t ř ídy	
a	Přívozem),	rozšíření	na	celodenní	provoz

č. 107 - nová	linka	s	trasou	Hranečník		Most	
M.	Sýkory		ul.	Českobratrská		sídliště	Fifejdy	
a	zpět

č. 110 -	nová	linka	k	posílení	dopravní	špičky	
v	trase	Hranečník		Nám.	J.	Gagarina		Nám.	
Republiky	a	zpět

 Další návrhy KODISu:
Kromě	př idání	nových	t rolejbusových	

linek	chce	i	některé	autobusové	spoje ukončit 
na Hranečníku.	I	přesto,	že	DPO	v	roce	2012	
provedl	optimalizaci	trolejbusové	dopravy	
a	uspořené	zdroje	měly	pokrýt	náklady	nových	
trolejbusových	linek	nejen	na	Hranečník,	
KODIS	nezměnil	svůj	postoj	k	dopravní	obsluze	
dotčeného	území.	Na	základě	jeho	podkladů,	
odevzdal	DPO	žádost	na	Švýcarské	fondy,	
ze	kterých	je	financováno	trakční	vedení	trolej
busové	sítě	Hranečník	–	křižovatka	ul.	28.	Října	
x	Bohumínská	(u	mostu	Miloše	Sýkory).	

Kromě	linek	č.	22,	23,	74	a	97,	které	již	dnes	
končí	svou	trasu	na	Hranečníku,	navrhuje	
KODIS	ukončit	i	autobusové	linky	MHD,	a	to 
28, 29, 30, 38. Jako	argument	uvádějí	malý	počet	
cestujících	a	ekologizaci	centra	města.	

 Stanovisko městského obvodu Radvanice 
a Bartovice: 

10. 4. 2015	–	účast	místostarosty	Aleše	
Boháče	na	prezentaci	„Návrh	koncepce	doprav
ního	řešení	Terminálu	Hranečník“,	kterou	pořá
dal	náměstek	primátora	pro	dopravu	a	KODIS	
za	účasti	dotčených	městských	obvodů.	Na	
této	schůzce	místostarosta	vyjádřil	nesouhlas 
se ztrátou přímého spojení bez přestupu 
s centrem města,	a	to	zejména	z	následujících	
důvodů:
•	 dojíždění	za	prací,	kulturou,	nákupy,	sportem	
a	do	školských	zařízení

•	 zrušení	přímého	spojení	se	Slezskoostravským	
hradem	

•	 zrušení	přímého	spojení	s	hřbitovem	
a	krematoriem	na	Slezské	Ostravě

•	 zrušení	přímého	spojení	k	Nákupnímu	
centru	Karolína,	které	se	nachází	prak
ticky	v	centru	města	a	také	se	jedná	
o	integrovanou	zastávku,	na	které	je	
možno	nastoupit	do	10	tramvajových	
linek,	které	bez	dalšího	přestupu	zasta
vují	na	všech	tramvajových	zastávkách	
napříč	městem	Ostrava	(kromě	zastá
vek	na	lince	č.	5).	V	opačném	případě	
z	Hranečníku,	kde	jezdí	jen	tramvaje	č.	
4	(směr	Mariánské	Hory	–	Martinov),	
č.	12	(směr	Mariánské	Hory	–	Dubina)	
a	č.	14	(směr	Výstaviště	–	Hlučínská),	
občané,	kteří	jedou	do	jiných	lokalit	
než	výše	uvedených,	musí	znovu	pře
stoupit	na	jinou	tramvaj.	

•	 závislost	jen	na	dopravě	s	elektrickou	
trakcí	(tramvaje	a	trolejbusy),	což	v	pří
padě	nehody,	výpadku	elektrické	ener
gie	nebo	námrazy	elektrické	trakce,	
znemožní	dopravu	z	Hranečníku	
do	centra,	což	bude	mít	dopad	na	
celou	východní	část	Ostravy	a	okolní	

o b c e 	 (Š e n ov, 	 Vr a t i mov, 	 P e t ř v a l d ,	
Václavovice)

•	 omezením	dopravy	nedojde	k	nárůstu	cestu
jících,	ale	k	jeho	odlivu,	neboť	s	největší	prav
děpodobností	budou	využívat	individuální	
dopravu

Ztrátu	přímého	spojení	s	centrem	města	jsme	
řešili	dne	21. 7. 2015	s	primátorem	statutárního	
města	Ostrava,	který	nás	navštívil	na	radnici	
našeho	městského	obvodu.	

Vzhledem	k	tomu,	že	organizaci	a	strategii	
dopravy	ve	městě	řeší	statutární	město	Ostrava	
prostřednictvím	KODISu	a	DPO	a	neprovedlo	
do	dnešního	dne	sčítání	cestujících	včetně	
jejich	cílové	stanice,	s	čímž	souvisí	tvorba	jízd
ních	řádů,	máme	obavy,	že	chystané	nastavení	
dopravy	po	dokončení	rekonstrukce	Hranečníku	
(1.	4.	2016)	zkomplikuje	život	našim	občanům.	

Děkujeme	Všem,	kteří	podle	výše	uvede
ného	chystaného	dopravního	řešení	městem,	cítí	
omezení	nebo	dopravní	komplikaci	a	napíši	svůj	
podnět	na	KODIS	nebo	na	odbor	dopravy	MMO	
(v	kopii	na	abohac@radvanice.ostrava.cz).	

 Kontakty:
Koordinátor	ODIS	s.r.o.	
Na	Hradbách	1440/16
702	00	Ostrava 
tel:	596	116	308,	kodis@kodis.cz 
ID	datové	schránky:	24tgfvk

Magistrát	města	Ostravy 
Odbor	dopravy 
Prokešovo	náměstí	8
729	30	Ostrava 
Telefon:	599	442	335 
Adresa	elektronické	podatelny: 
posta@ostrava.cz	 
ID	datové	schránky:	5zubv7w	

(red)

Terminál Hranečník

inzerce

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



V	pátek	26.	a	sobotu	27.	6.	2015	jsme	si	při
pomněli	pětileté	výročí	vzájemné	spolupráce	
mezi	naším	SDH	a	OSP	Kokoszyce.	Dohoda	
o	spolupráci	mezi	oběma	sbory	byla	pode
psána	16.	6.	2010	v	Radvanicích.	Velmi	rádi	
jsme	přijali	pozvání	našich	kamarádů	z	OSP	
Kokoszyce,	kteří	v	rámci	tohoto	výročí	při
pravili	zajímavý	program.	V	pátek	26.	6.	jsme	
se	vypravili	k	hasičské	zbrojnici	Kokoszyce	 
s	vozidlem	CAS	20	Terrno,	abychom	následně	
absolvovali	v	průběhu	dopoledne	a	část i	

odpoledne	společný	výcvik	obou	jednotek.	
Členové	OSP	Kokoszyce	přichystali	pro	spo
lečný	výcvik	několik	stanovišť,	kde	jsme	
buď	společně	nebo	samostatně	plnili	úkoly.	
Jednalo	se	zejména	o	procvičení	práce	ve	výš
kách	a	nad	volnou	hloubkou,	aplikaci	pěny	
jako	hasiva,	ovládání	a	údržbu	motorové	pily	 
a	rozbrušovačky,	výcvik	v	ochranných	oblecích,	
zdravotnickou	přípravu	a	záchranu	osob	apod.	
V	rámci	výcviku	jsme	si	vyměnili	zkušenosti	
s	jednotlivými	činnostmi	u	nás	a	našich	kolegů	
a	zároveň	vysvětlili	případné	rozdíly	v	taktic
kých	postupech.	Po	chutném	obědě	následo
valo	seznámení	s	objektem	základní	a	mateřské	
školy,	na	kterou	bylo	naplánováno	taktické	cvi
čení,	do	kterého	se	zapojilo	šest	dobrovolných	
jednotek	včetně	naší.	Úkolem	bylo	procvičit	
průzkum,	evakuaci	osob,	vytvořit	bojová	rozvi
nutí	a	poskytování	první	pomoci.	Po	ukončení	
cvičení	následovalo	komplexní	vyhodnocení	
postupu	nejen	z	pohledu	velitele	zásahu	z	řad	
profesionálních	hasičů,	ale	také	velitelů	jed
notlivých	dobrovolných	jednotek.	Musíme	
konstatovat,	že	s	takto	obsáhlým	a	detailním	
hodnocením	cvičení	jsme	se	u	nás	ještě	nese
tkali.	Na	závěr	pátečního	odpoledne	následovala	
příprava	na	sportovní	výkony,	neboť	v	sobotu	
nás	čekala	společná	účast	v	mezinárodní	soutěži	

v	požárním	útoku.	Jelikož	naši	kolegové	z	OSP	
mají	odlišný	způsob	soutěží,	následoval	tedy	
nácvik	požárního	útoku	dle	našich	pravidel.	
Nutno	podotknout,	že	náš	sbor	zcela	jistě	nepatří	
mezi	sportovní	kolektivy,	které	se	požárnímu	
sportu	věnují	pravidelně	a	poctivě	trénují.	Snad	
proto	samotný	nácvik	této	disciplíny	přinášel	
řadu	okamžiků,	kterým	jsme	se	s	chutí	zasmáli.	
Na	úplný	závěr	pátečního	podvečera	jsme	spo
lečně	povečeřeli	a	vydali	se	na	cestu	domů.	
V	sobotu	dopoledne	jsme	se	do	Kokoszyc	opět	
vrátili,	abychom	se	následně	zúčastnili	avi
zované	mezinárodní	soutěže,	která	probíhala	
v	nedalekém	Jedlowniku.	Vše	nabralo	rychlý	
spád	a	po	krátkém	oficiálním	zahájení	a	poradě	
následoval	start	prvního	družstva.	Nejprve	
„útočila“	družstva	z	ČR,	bezprostředně	po	nich	
pak	družstva	z	Polska.	Dosažené	časy	jednot
livých	partnerských	sborů	se	sečetly	a	pořadí	
bylo	na	světě.	Když	zvážíme,	že	jsme	požární	
útok	„po	Česku“	naše	kamarády	učili	teprve	
v	předvečer	vlastní	soutěže	a	náš	sbor	má	ke	
sportovní	elitě	daleko,	bylo	pro	nás	milým	pře
kvapením	umístění	na	prvním	místě.	Kromě	
poháru	a	diplomu	jsme	dle	pravidel	této	soutěže	
získali	také	právo	pořádání	následujícího	roč
níku.	V	odpolední	části	sobotního	dne	již	násle
dovala	volná	zábava	a	společné	posezení,	které	
bylo	opět	spojeno	se	sportovními	výkony,	ať	již	 
v	minikopané	nebo	volejbale.	Děkujeme	našim	
přátelům	z	OSP	Kokoszyce	za	pozvání	a	pří
jemný	i	zároveň	prospěšný	program,	který	byl	
pro	nás	v	rámci	připomenutí	pětileté	spolupráce	
připravený.	 SDH Radvanice

Pět let vzájemné spolupráce
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Strážníci zvou 
děti na zářiovou 
akci na dětské 
dopravní hřiště

Ostravští	strážníci	zvou	děti	v	září	na	zábavný	
den	na	dětské	dopravní	hřiště.

Na	sobotu	5. září 2015	si	strážníci	z	úseku	
prevence	a	propagace	pro	děti	od 10:00 do 
16:30 hod.	(mezi 13. a 14. hodinou je pře-
stávka)	př ipravili	na	dětském	dopravním	
hř išt i	městské	policie	v	Ost ravěPř ívoze	
na	ul.	Orebitské	bohatý	program	sestáva
jící	z	nejrůznějších	kvízů	a	testů	s	dopravní	
tematikou,	př ipravena	je	také	jízda	zruč
nosti,	dopravní	slalom	a	nebude	chybět	ani	
tvůrčí	dílnička.	

Na	akci	zveme	všechny	děti	i	jejich	rodiče.	
Dětem,	které	samy	nemají	kolo	ani	kolo

běžku,	jízdní	prostředek	včetně	nezbytné	bez
pečnostní	přilby	zdarma	zapůjčíme.

Konání	akce	je	ohroženo	pouze	v	případě	
velmi	nepříznivého	počasí	(déšť,	velmi	vysoké	
nebo	naopak	velmi	nízké	teploty	apod.).

Městská policie Ostrava



Čím	dál	tím	více	se	nám	dostala	v	posled
ních	dnech	do	povědomí	malá,	ale	velmi	vkusná	
prodejna	s	dekoračními	předměty,	která	sídlí	na	
Těšínské	ulici	naproti	potravin	Hruška.	Téměř	
rok	je	otevřena	široké	veřejnosti	jako	jediný	
obchod	tohoto	typu	v	Ostravě.	A	čím	je	tak	výji
mečný?	Kromě	toho,	že	už	z	ulice	budí	velmi	
dobrý	dojem,	lze	v	něm	najít	spoustu	bytových	
doplňků,	které	jinak	nikde	nenajdete.	Avšak	
hlavní	náplní	není	pouze	prodej	dekoračních	
a	interiérových	doplní,	ale	prakticky	návrhář
ské	a	designérské	práce	od	A	do	Z.	Firma	vám	
navrhne	rekonstrukci	domu	i	bytu	spolu	s	návr
hem	vybavení	interiéru,	vše	zrealizuje	a	vybaví.	
Zákazník	si	tak	může	přijít	koupit	třeba	jen	vázu,	
ale	zároveň	se	může	poradit,	kam	ji	má	nejlépe	
ve	svém	bytě	umístit,	jaká	ostatní	dekorace	by	
se	v	místě	ještě	hodila,	popřípadě	jak	inovovat	
interiér	pokoje	nebo	celého	obydlí.	Firma	při
praví	vizualizaci	nového	stavu	nebo	jenom	koláž	
dekoračních	předmětů	a	nabídne	zákazníkovi	
i	realizaci.	Když	se	to	pojme	celistvě,	je	v	jejích	
schopnostech	navrhnout	a	zrealizovat	výstavbu	
domu	(z	kovových	konstrukcí),	navrhnout	

interiér	domu	a	zároveň	ho	moderně	vybavit.	
Na	rekonstrukce	domů	zase	vytváří	a	realizuje	
projekty	z	dotačních	titulů	Zelená	úsporám,	
zajišťuje	energetické	štítky	budov,	čímž	ušetří	
nejednomu	zákazníkovi	spoustu	času	a	financí.

Jistě	vás	překvapí,	že	f irma	patří	mladé	
a	krásné	ženě	s	citem	pro	vkus	a	kvalitu.	
Zákazník	přichází	do	příjemného	prostředí,	kde	
je	mu	nabídnuta	majitelkou	Lucií	Chamrádovou	
dobrá	káva	a	ze	společného	rozhovoru	pak	
vyplyne,	jaké	služby	zákazník	poptává	a	naopak	
firma	může	nabídnout.	Jak	paní	Chamrádová	
sama	říká:	„Jsme	připraveni	zákazníkovi	nabíd

nout	prakticky	z	dekoračního	zboží	cokoliv	
i	nad	rámec	toho,	co	máme	v	obchodě	nebo	na	
stránkách	našeho	eshopu.	Zboží,	které	nemáme	
právě	k	dispozici	a	zákazník	by	je	měl	rád,	vyhle
dáme	na	různých	internetových	stránkách	nebo	
v	katalogu.	Pak	je	zákazníkovi	přivezeme	tady	
do	prodejny	nebo	domů.“

Zajímalo	nás,	co	vedlo	paní	Chamrádovou	
k	tomu,	aby	nabízela	právě	takové	speci
f ické	služby	a	otevřela	si	prodejnu	právě	
v	Radvanicích.	„Začala	jsem	s	designem	už	na	
vysoké	škole	a	prakticky	dělám	to,	co	mám	ráda.	
Když	jsem	zjistila,	že	mě	to	i	uživí,	hledala	jsem	
prostor,	kde	můžu	mít	kamenný	obchod,	když	
jsem	do	té	doby	nabízela	své	služby	a	zboží	
jen	na	eshopu.	Chtěla	jsem,	aby	nebyl	obchod	
daleko	od	centra,	byl	dopravně	dostupný	a	dalo	
se	zde	parkovat.	Měla	jsem	představu	malé	
útulné	prodejny	s	velkou	výlohou	a	adminis

trativním	zázemím.	Tohle	všechno	zdejší	
místo	zajišťovalo.	I	když	musím	říct,	že	
parkování	před	prodejnou,	kdy	zboží	často	
nakládáme	a	vykládáme,	je	tak	trochu	
k	nelibosti	místních	městských	strážníků,“	
usmívá	se	majitelka	obchodu.

A	ceny	za	designérské	práce?	Je	to	prý	
velmi	individuální.	Konzultace	a	vizuali
zace	nebo	koláž	vyjde	na	nějaké	stokoruny	
a	samotná	realizace	se	pak	odvíjí	od	nároč
nosti	zakázky	a	požadavků	zákazníka.	
Nabízené	služby	jsou	tak	dostupné	široké	
veřejnosti.

„Naším	zákazníkem	je	každý,	kdo	
to	chce	mít	doma	hezké.	I	z	mála	jde	
vytvořit	hodně,“	dodává	závěrem	paní	
Chamrádová.

Určitě	se	zastavte	do	prodejny	alespoň	
nasbírat	inspiraci	a	nasát	tak	příjemnou	
atmosféru	krásného	místa,	kde	se	kvalita	
mísí	s	milým	vystupováním	jak	paní	maji
telky,	tak	i	zdejších	zaměstnanců.
Otvírací	doba:	Pondělí–Pátek	12–17	hodin
e	shop:	ww.LuciaDECOR.cz
Kontakt:	LUCIA	DECOR
Těšínská	312/557,	716	00	Ost rava
Radvanice,	Tel.	774	405	844
email:	info@LuciaDECOR.cz

Kateřina Tomanová
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Městská policie 
zve na další z řady 
bezplatných kurzů 
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	30. září 2015 
od 16:00 hodin.

Zářiové	setkání	s	občany	nese	název	
Obranné prvky v praktickém životě. 
Hovořit	se	bude	o	praktickém	využití	před
mětů	osobní	ochrany	a	jejích	druzích.	
Účastníci	kurzu	se	seznámí	s	různými	rizi
kovými	situacemi	a	pojmem	„nutná	obrana.“	
Strážníci	vysvětlí	i	techniky	sebeobrany	při	
napadení,	které	si	mohou	účastníci	nacvi
čit	při	oblíbené	praktické	části	v	tělocvičně	
a	i	tentokrát	bude	připraven	dětský	koutek	
pro	děti	účastníků	kurzu.	

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

Bližší	informace	rádi	poskytneme	na	tel.	
599	414	151,	599	414	408	nebo	prostřednic
tvím	elektronické	pošty	na	adrese	info@
mpostrava.cz.

Není	potřeba	se	předem	na	kurz	přihlašo
vat.	 Městská policie Ostrava

SERiÁl
představujeme podnikatele 

v obvodu

inzerce

lUCiA DECOR – Světové dekorace a interiéry
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Městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice	obdr
žel	v	letošním	roce	stejně	jako	v	letech	předešlých	
dotaci	ze	statutárního	města	Ostravy,	z	programu	
prevence	kriminality	dětí	a	mládeže	na	letní	
příměstský	tábor	pro	děti	ze	sociálně	znevýhod
něného	prostředí.	V	letošním	roce	se	změnily	
podmínky	poskytnutí	dotace,	co	se	týká	zaměření	
tábora,	proto	byly	oba	letošní	turnusy	zaměřeny	
zejména	na	sportovní	aktivity	dětí.	Po	dohodě	se	
zástupci	z	TJ	Sokol	Radvanice	a	Bartovice	bylo	
dětem	poskytnuto	zázemí	zdejší	Sokolovny	a	po	
celou	dobu	se	dětem	věnovala	trenérka	Veronika	
Štvrtňová.	Tábor	probíhal	také	ve	spolupráci	se	
strážníky	úseku	prevence	kriminality	Městské	
policie	Ostrava,	kteří	se	spolu	s	trenérkou	účast
nili	všech	táborových	aktivit	dětí.

V	každém	turnuse,	kdy	jeden	týden	probíhal	
v	červenci	a	druhý	v	srpnu,	bylo	účastno	20	dětí	

ve	věku	6	až	15	let.	Ty	se	scházely	po	celý	pra
covní	týden	od	pondělí	do	pátku	v	ranních	hodi
nách	k	prvním	aktivitám.	

Hned	první	den	byl	věnován	sportovním	
a	míčovým	hrám.	Program	pak	zpestřili	dětem	
radvaničtí	dobrovolní	hasiči	s	ukázkou	jejich	
práce	a	tréninku.	Druhý	den	děti	trávily	na	
kolech	a	koloběžkách	na	dětském	dopravním	
hřišti	v	Přívoze.	Třetí	a	čtvrtý	den	měl	být	věno
ván	turistice,	ale	aby	byla	pro	děti	zábavná,	
prošly	celou	ZOO	a	pak	Dinopark.	Odměnou	
jim	pak	byla	jízda	vláčkem	se	zajímavým	výu
kovým	programem.	Poslední	den	tábora	byl	
věnován	opět	sportům	a	soutěžím	o	ceny,	dále	
pak	i	slavnostnímu	ukončení	za	účasti	paní	sta
rostky.

Program	příměstského	tábora	má	v	našem	
městském	obvodě	již	letitou	tradici.	Svým	
obsahem	byl	přínosem	v	rámci	prevence	kri
minality	dětí	a	mládeže,	zejména	v	oblasti	
předcházení	nebezpečných	patologických	
jevů , 	 jakými	 jsou	konzumace	a lkoholu	
a	jiných	návykových	látek,	pouliční	majet
kové	a	násilné	kriminality.	Současně	přispívá	
ke	změně	obrazu	policejních	složek	v	očích	
dětí.	Městská	policie	byla	představena	hlavně	
jako	služba	nabízející	pomoc	a	ochranu,	niko
liv	jako	pouhá	represe.	Celý	projekt	by	měl	
děti	vést	ke	smysluplnému	aktivnímu	trávení	
volného	času	a	ukázat	jim	možnosti	sportov
ního	vyžití,	které	je	dostupné	v	jejich	bydlišti	
a	blízkém	okolí.

Formou	her	a	soutěží	děti	poznávají	hranice	
svých	možností,	schopností	a	dovedností.	Mají	
možnost	rozvíjet	své	sebevědomí,	sociální	
dovednosti	a	formovat	svůj	pozitivní	vztah	ke	
sportu.	Nenásilnou	a	zábavnou	formou	jsou	
dětem	vštěpovány	zásady	bezpečného	způsobu	
chování	ve	vnějším	prostředí.

Můžeme	se	radovat,	že	ani	v	letošním	roce	
nedošlo	k	žádnému	úrazu	ani	onemocnění	dítěte.	
Program	prevence	kriminality	přinesl	své	ovoce	
už	v	průběhu	konání	příměstského	tábora,	kdy	
se	začalo	šetření	na	podezření	z	domácího	násilí	
páchaném	na	jednom	z	dětí.	Včasná	intervence	
a	spolupráce	se	zdejším	odborem	péče	o	děti	
zajistila	úspěšné	řešení	případu.

Závěrem	lze	říci,	že	i	přes	velmi	horké	počasí	
děti	chodily	na	tábor	rády	a	s	nadšením,	aktivně	
se	účastnily	všech	činností.	Dodržovaly	maxi
mální	pitnou	kúru,	a	i	když	neměly	k	dispozici	
žádnou	možnou	formu	koupání,	přivítaly	své	
zchlazení	ze	zahradní	hadice	s	vodu,	která	byla	
příjemnou	oázou	letošního	parného	léta.

Příměstský	tábor	lze	hodnotit	jako	úspěšný	
a	fungující	projekt,	který	je	dětmi	pozitivně	při
jímán	a	velmi	kladně	hodnocen.	Těšíme	se	zase	
na	příští	rok,	až	budeme	moci	opět	zopakovat	
několik	krásných	a	zábavných	prázdninových	
dnů	jako	tomu	bylo	letos.

Kateřina Tomanová

O prázdninách se konaly dva 
turnusy příměstského tábora

Nový školní rok
V	úterý	1.	září	usedají	děti	po	prázdninách	do	

školních	lavic.	Nastane	opět	shon	a	ruch	nejen	
ve	školních	třídách,	ale	i	v	přilehlém	okolí	škol.	
Prosíme	proto	řidiče,	aby	byli	zejména	v	tomto	
období	ohleduplní	a	shovívaví	k	rozjíveným	
dětem,	kterým	bude	ještě	pár	dnů	trvat,	než	si	
zvyknou	na	jistou	kázeň	a	budou	se	lépe	sou
středit	na	provoz,	který	kolem	našich	škol	trvale	
probíhá.	

Do	školních	lavic	usednou	prvňáčci.	Bude	
to	pro	ně	zcela	nová	zkušenost,	která	se	možná	
neobejde	bez	přítomnosti	rodičů,	i	když	se	do	
školy	děti	moc	těšily.	Musíme	jim	popřát	jen	
stálý	úsměv	na	tvářičkách	a	spoustu	zábavy	při	
prvním	čtení,	psaní	a	počítání.	

Změnou	projdou	i	někteří	žáci	paté	třídy,	
kteří	chodili	doposud	na	odloučené	pracoviště	
v	Bartovicích.	Nyní	se	stanou	součástí	„velké	
školy	na	Vrchličáku“,	jak	sami	s	oblibou,	ale	
i	obavami	říkají.

S	napětím	budou	jistě	školu	navštěvovat	
také	ti	žáci,	kteří	v	letošním	školním	roce	
dokončí	svou	školní	docházku	a	rozprchnou	

se	do	učilišť	nebo	středních	škol.	Těm	moc	
přejeme,	aby	volba	jejich	další	životní	kariéry	
byla	úspěšná,	připravili	se	perfektně	na	přijí
mací	zkoušky	a	splnili	si	třeba	svůj	sen	studiem	
oboru,	kterému	se	budou	chtít	v	budoucnu	
věnovat.	V	červnu	jsme	se	tak	rozloučili	s	žáky	
9.	tříd	v	obřadní	síni	radnice	městského	obvodu	
za	přítomnosti	paní	starostky	Šárky	Tekielové.	
Nyní	jsou	z	většiny	z	nich	studenti	a	na	svou	
základní	školu	si	odnesli	snad	jen	ty	nejlepší	

vzpomínky,	které	na	svých	třídních	srazech	po	
letech	budou	zábavně	vyprávět.

V	neposlední	řadě	musíme	popřát	hodně	
štěstí	a	pevné	nervy	učitelům,	kteří	naše	děti	
připravují	do	života	a	jsou	jim	mnohdy	velikým	
vzorem.	 (red)
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Stěhování firmy 
Pneuservis Petr Dužík
Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás 
informovali, že po osmi letech se naše 
provozovna Pneuservis Petr Dužík stěhuje 
do vlastních prostor. 

Od 1. 9. 2015 nás najdete v nově 
zrekonstruované budově, která se 
nachází v areálu Petra Bezruče, na adrese 
Michálkovická 2051/120, Slezská Ostrava 
(za budovou Revírní bratrské pokladny).
Připravili jsme pro Vás spoustu novinek, 
jako dvě stání pro přezouvání, zónu 
pro zákazníky, nabídku teplých nápojů, 
lepší příjezd s mnoha parkovacími 
místy a možnost si u nás uskladnit Vaše 
pneumatiky.
Věříme, že se budete v nových prostorech 
cítit dobře a budete i nadále našimi 
spokojenými zákazníky.

V případě dotazů můžete volat na číslo 
777 040 157 nebo nás kontaktovat přes 
facebook.com/Pneuservis Petr Dužík.
Těšíme se na Vás v nových prostorech.

Pneuservis Petr Dužík  

SM R BAZALY

P

SLE

PNEUSERVIS

Michálkovická     
2051/120 

ZSKÁ OSTRAVA

Unibest

 

SM R ZOO 



Navštívil	nás	milý	a	už	od	pohledu	
skromný	a	sympatický	muž,	který	na	
stůl	vysázel	hned	několik	svých	oce
nění	a	medailí.	Byla	by	škoda	zdejším	
občanům	nepředstavit	tuto	úspěšnou	
osobnost,	která	prezentuje	své	úsilí	
daleko	za	hranicemi	naší	země.	Přitom	
se	jedná	o	mladíka,	který	od	dětství	
vyrůstá	tady	v	Radvanicích.	Medaile	
však	sbírá	po	celém	světě.	

Tomáš	Maceček,	čtyřiadvacetiletý	
student	Masarykovy	univerzity	v	Brně,	
oboru	bezpečnostní	a	strategická	stu
dia,	tíhl	ke	sportu	už	od	dětství.	Jak	
sám	říká,	byl	sportovně	všestranný.	
Hrál	florbal,	závodil	v	běžeckém	lyžo
vání,	ale	protože	často	jezdíval	s	rodiči	
do	hor,	začal	běhat	právě	v	hornatých	

terénech.	Běh	ho	velmi	bavil	a	byl	finančně	nejsnadnější.	K	běhu	v	horách	
si	přidal	ještě	běh	do	schodů.	Není	to	tolik	obvyklá	disciplína,	nicméně	
i	v	ní	dostával	velmi	dobrých	výsledků.	Když	před	pěti	lety	skončil	na	
3.	místě	v	běhu	do	schodů	Ostravské	radnice,	velmi	ho	to	povzbudilo	
a	motivovalo	k	dalším	výkonům.	Reprezentoval	město,	reprezentoval	
Českou	republiku	a	dostal	se	na	světovou	špičku	v	běhu	do	schodů.	Letos	
se	zasloužil	o	umístění	České	republiky	na	2.	místě	na	Mistrovství	světa	
v	Kataru.	Byl	úspěšný	také	v	Číně,	Kolumbii,	v	Estonsku	byl	letos	třetí.	
Bronzovou	příčku	obsadil	v	červnu	na	Světovém	poháru	ve	Vídni,	v	Brně	
a	Bratislavě.	Obdobným	výčtem	medailí	by	se	dalo	pokračovat	také	ze	
soutěží	ve	skyrunningu,	jak	se	odborně	běhu	v	horách	říká.	

Zajímalo	nás,	jak	zvládá	finančně	jako	student	jezdit	po	světě	a	dosa
hovat	takových	výsledků.	„Co	se	týče	sportovního	vybavení,	oblečení	
a	obuvi,	tak	mě	sponzoruje	firma	
PEARL	IZUMI.	Mám	od	nich	prak
ticky	všechno	na	sebe.	Nepomáhá	
mi	však	finančně.	Rád	bych	našel	
partnera,	který	by	investoval	své	
finance	do	sportu,	jako	je	ten	můj.	
Díky	dobrým	výsledkům	v	běhu	
do	schodů	jsem	se	dostal	mezi	svě
tovou	elitu	a	top	10	v	žebříčku	svě
tového	poháru	a	organizátoři	pak	
zvou	tyto	elitní	závodníky	na	své	
soutěže,	hradí	startovné,	hotely,	
jídlo	a	většinou	i	cestu.	Potřeboval	
bych	finance	spíše	na	soustředění,	
trénink	a	regeneraci	těla,	jako	jsou	
masáže	a	regenerace.	Docházím	
sice	na	Ještěrku	tady	v	obvodě,	ale	
je	to	finančně	náročné,	zejména	pro	

studenta.“	Se	smíchem	pak	dodává,	že	by	snad	mohl	kontaktovat	Sarezu,	
aby	ho	nějak	podpořila.	Ostudu	by	svými	úspěchy	jistě	neudělal.	

Tomáš	není	organizován	v	žádném	sportovním	klubu.	Je	velmi	skromný	
a	nevyhledává	zájem	médií,	který	by	si	pro	svou	podporu	jistě	více	zaslou
žil.	O	jeho	úspěších	se	tak	dozvídáme	pouze	z	běžeckých	serverů.

Úspěšný	sportovec	trénuje	nejčastěji	tady	v	Radvanicích	a	okolí.	Běhá	
po	haldách	a	lesích,	využívá	zdejšího	workautového	hřiště	na	Poláškově	
ulici,	často	jezdí	běhat	do	Beskyd.	Sport	a	pohyb	ho	baví,	proto	původně	
nebylo	jeho	prvotním	cílem	závodit,	ale	nynější	úspěch	ho	motivuje	jít	
stále	dopředu.	Jak	sám	říká,	chtěl	by	být	motivací	pro	zdejší	mládež,	že	
i	v	Radvancích	mohou	něco	dokázat,	když	budou	chtít.	

Kateřina Tomanová 

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 
včelího 
medu 

od včelaře z oblasti 
CHKO Pálava, 
světlý květový 
a lesní tmavý – 
cena 150 Kč/kg 

tel. 739 419 164

PRODEJ
PALIVOVÉHO 
DŘEVA
Smrk: 
 špalky 30 cm 
   AKCE 650 Kč / 1prm/s
 štípaný 740 Kč / 1prm/s
Buk:
 štípaný 33 cm 1100 Kč / 1prm/s
Odkory smrk 2 m 400 Kč / m3

Prodej cca 8 kg pytlíku třísek 
za 39 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

inzerce

inzerce

BARVY LAKY TOM – pobočka Šenov 
Nově otevřená prodejna barev a laků včetně příslušenství v ŠENOVĚ při ul. 

Těšínské u kruhového objezdu vedle potravin Hruška. 
TENTO MĚSÍC AKCE: 

PRIMALEX PLUS 15+3 Kg....cena 439,- Kč!!! 
HET KLASIK 15+3 Kg....cena 469,- Kč!!! 

JUPOL CLASSIC 15 L ( 25 Kg )....549,- Kč!!! 
AKCE HET KLASIK COLOR ( 4 a 8 Kg ) – 2+1 ZDARMA!!! 
IZOBAN 5 Kg.....649,- Kč ( barva na beton, různé odstíny ) 

GUMOASFALT 10 Kg.....329,- Kč
MÁME NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! PŘI NÁKUPU NAD 700,- KČ PIVO 

ZDARMA!!!! 
V prodeji rovněž za skvělé ceny syntetické i vodou ředitelné barvy na kov, 

dřevo, včetně lazur značek COLORLAK, DETECHA, ETERNAL, SOKRATES 
a dalších. 

Kontakt: Barvy Laky Tom, pobočka Šenov, IČ: 02680912,  
DIČ: CZ8262044967, se sídlem ul. U Alejského dvora 619, Šenov, 

tel.: 736 671 846, e-mail: barvy.senov@seznam.cz,  
otevírací doba: po – pá 7:30 – 16.00 hod, so 8:00 – 11:00 hod. 

ARBOR 
MORAVIA 
DOPRAVA v obci ZDARMA *

Palivové dříví:
špalky 600,-/prms
štípané 700,-/prms
*při odběru nad 9 prms

Okrasné stromy, keře a růže
Ovocné stromky a keře, trvalky
Hnojiva, substráty, postřiky, 
keramika

Petřvald, Klimšova 1878 
tel. 605 248 998, 59 654 20 98

ARBOR MORAVIA    
LETNI KY SLEVA 20%
Okrasné stromy, ke e a r že Palivové d íví:
Ovocné stromky a ke e, trvalky špalky 600,-/prms
Hnojiva, substráty, post iky štípané 700,-/prms
Otevírací doba: Po-Pá 8-17, So 8-12
Pet vald, Klimšova 1878, tel. 605 248 998, 59 654 20 98

Tomáš Maceček – úspěšný sportovec
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PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR


