
V úterý 1. září byl slavnostně zahájen školní 
rok 2015/2016. Jak je každoročně zvykem, pro-
bíhá v první školní den vítání prvňáčků za účasti 

zástupců vedení městského obvodu. Paní sta-
rostka s panem místostarostou spolu navštívili 
všechny čtyři první třídy s malými školáky v ZŠ 

Vrchlického a na odloučených pracovištích školy 
na ul. Havláskové, Trnkovecké a Bartovické. 
Mohli se tak setkat s nadšením některých dětí, 
ale i s prvními slzičkami strachu z nového nezná-
mého prostředí. Vesměs lze však konstatovat, že 
děti se obvykle do školy těšily, jak samy spontánně 
oběma návštěvníkům z radnice městského obvodu 
sdělovaly. Každé dítě pak dostalo drobný dáreček 
v podobě sladkostí a psacích potřeb. 

A kolik letos nastoupilo žáků do školy? 
Přípravné třídy pro předškolní děti začalo navště-
vovat celkem 22 dětí, rozdělených mezi školou 
Trnkoveckou a Vrchlického. Samotných prvňáků 
pak nastoupilo celkem 73 ve čtyřech třídách, jedna 
na Trnkovecké, dvě na Havláskové a jedna na 
Bartovické. 

Školáci na Trnkovci a v Bartovicích začali 
navštěvovat školní budovy, ve kterých se právě 
dokončuje rekonstrukce. Bartovická škola je 
v současné době už před předáním závěrečných 
prací a žáci na Trnkovci si ještě pár dnů k ukončení 
rekonstrukce musejí počkat. Výsledek však bude 
stát za to! 

Přejeme našim malým školákům zábavné učení 
a samé jedničky!  (red)
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Rekonstruovaná budova základní školy na ul. Bartovická   Foto: Roman Pecháček Q

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice ve spolupráci se ZO ČSZ 
Ostrava-Bartovice zvou všechny spoluobčany na 
I. ročník „RaB ŠTRŮDLOVÁNÍ“, do kterého máte 
možnost přihlásit „svůj“ závin jako soutěžící, nebo 
zúčastnit se jako divák – porotce.
Termín: 16. 10. 2015
Místo: Společenský dům v O.-Bartovicích

Program:
9:00 – soutěž tříd (MŠ a ZŠ) o nejlepší závin 
9:00–11:30 – vystoupení Teatro di Balloni 
a Šaškárny s.r.o.
11:30 – vyhlášení nejlepšího „třídního“ závinu
15:00 – zahájení soutěže
15:10 – skupina MOTIVACE 
–  ochutnávka a hodnocení závinů
17:00 – beseda a autogramiáda Josefa Klímy
18:00 – vyhlášení výsledků
18:15 – skupina MOTIVACE (k poslechu a k tanci)

Podmínky pro přihlášení soutěžících (organi-
zační zajištění):
1)  Termín pro přihlášení vzorků: do 13. 10. 2015 na 

e-mail: skrkoskova@radvanice.ostrava.cz, tel.: 
599 416 100 nebo osobně na sekretariátě úřadu.

2)  Termín pro odevzdání vzorků: 15. 10. 2015 
v čase 16:00–18:00 hod. a 16. 10. 2015 v čase 
10:00–14:00 hod. ve Společenském domě 
v Ostravě-Bartovicích organizátorům.

3)  Počet soutěžících vzorků: max. 3 druhy nakrá-
jených závinů na 20 kousků (vzorky mohou být 
jakékoliv – sladké, slané, zeleninové, masové, 
sýrové, ovocné, krájené před i po upečení …).

4) Ke vzorkům donést  s sebou popisku, na které 
bude uvedeno, o jaký závin se jedná (např. 
křehký ořechový, jogurtový jablečný apod.). 
Pro zajímavost je možno uvést i odrůdu ovoce 
nebo zeleniny, ze které je závin upečený.

5) Do vyhlášení výsledků je soutěž anonymní. 
Soutěžící odevzdá závin, bude zapsán do 

seznamu a bude mu přiděleno číslo.
6) Hodnocení závinů: všichni návštěvníci akce 

(degustace max. 5 vzorků) na základě odevzdaných 
hlasovacích lístků, které budou předány u vstupu.

7) Vyhlášení provede odborná porota.
8) 1.–3. místo bude ohodnoceno věcným darem.

Srdečně zveme všechny soutěžící i návštěvníky 
a těšíme se na Vaši účast.

Šárka Tekielová, starostka

I. raB ŠTrŮdLOVÁNÍ



Městský obvod připravil nejen 
pro své občany na víkend 19.–20. září 
tradiční Radvanické slavnosti, které 
se konaly na parkovišti u bývalého 
koupaliště na ul. Poláškova. Volba 
místa se ukázala velmi dobrá už 
v loňském roce a slavnosti tak navští-
vilo několik stovek návštěvníků. Pro 
všechny byl připraven pestrý pro-
gram, zaměřený v sobotním úvodu 
na naše nejmenší návštěvníky, kdy 
nejprve vystoupily děti z obou mateř-
ských škol s připraveným programem 
country písní a tanečků. Pohádku 
pak zahrály děti pod vedením paní 
Lenky Laštuvkové ze základní 
školy Vrchlického. Poté všechny pří-
tomné bavili Železný Zekon, Heidi 
Janků a pejsci ze Základní kynologické organizace 
Ostrava-Radvanice (Cvičák Denák). Sbor dobrovol-
ných hasičů z Radvanic prezentoval svou záslužnou 
práci zaměřenou na bezpečnost a zdraví obyvatel. 
Imitace politiků a různých umělců si vzal za své 
Petr Jablonský, známý herec, imitátor a bavič v jed-
nom. Na večerním koncertě Františka Ringo Čecha 
si diváci připomněli jakýsi návrat do minulosti ve 

stylu retro hudby tohoto umělce. Celý sobotní večer 
doplňovala k tanci a poslechu skupina HEC, která 
hrála až do pozdních nočních hodin. Před 22 hodi-
nou nebe rozzářil ohňostroj, který se stal již nedíl-
nou součástí významných akcí městského obvodu. 

Neděle patřila převážně dětem a mladším 
návštěvníkům akce. Ráno uvítali malé návštěv-
níky Klauni z Balónkova s výživnou balónkovou 

snídaní v programu plném kouzel 
a písniček. O další program se posta-
ralo Rádio Čas Rock se svým mode-
rátorem Dr. Riffem. 

Občerstvení bylo po celou dobu 
zajištěno zejména místními podnika-
teli, spolky a hasiči, stejně jako i pro-
dej pouťového sortimentu obstarali 
místní stánkaři. Těší nás spolupráce 
a vzájemná podpora, která vede ku 
prospěchu a spokojenosti zdejších 
občanů.

Jsme rádi, že se Radvanické slav-
nosti těší takovému úspěchu, zejména 
po problémech z předešlých let, kdy 
bylo problematické najít prostranství 
vhodné pro pořádání akce tohoto roz-
měru. „Nesmíme opomenout podě-

kovat také občanům z ulice Poláškové a dalších ulic 
v blízkosti konání akce za jejich vstřícnost a shoví-
vavost při narušení víkendového klidu, které akce 
zřejmě způsobila,“ uvedla starostka městského 
obvodu Šárka Tekielová. 

„Letošní slavnosti skončily. Spokojenost 
návštěvníků byla znát, a tak se můžeme těšit na 
setkání zase za rok,“ uvedla dále starostka.  (red)

Městský obvod pokračuje ve své estetizaci. Na 
řadu přišly i autobusové zastávky, které prakticky 
téměř desítky let nikdo neopravoval. Jedná se 
o staré zděné zastávky, které mají z jedné strany 
průhled z plotových cihel, aby čekající viděl 
přijíždět autobus. I přesto, že jejich vzhled již 
neodpovídá moderní době, co se však týče prak-
tičnosti zejména v nepříznivých klimatických 
podmínkách, kdy se lze bezpečně skrýt před vět-
rem a deštěm, jsou tyhle zastávky ve většině plně 
funkční a mají zde své místo. Demolice těchto 
zastávek a výstavba nových není v současné době 
ve finančních možnostech městského obvodu, 
proto bylo rozhodnuto zachovat stávající objekty 
zastávek a provést pouze opravy, abychom se za 
jejich vzhled nemuseli stydět. Dochází k rekon-
strukci zděných částí, opravě střešních krytin, 

obrušuje se železná konstrukce, čistí se a omývají 
veškerá zařízení zastávek a na závěr se provádějí 
malířské a natěračské práce. V neposlední řadě 
jsou také do opravených zastávek umístěny nové 
odpadkové koše a lavičky, které jsme již v posled-
ních letech postrádali.

Jako praktickým se zdá být barevné odli-
šení zastávek. Každá ze zastávek bude jiné 

barvy – podle názvů zastávek. Věříme, že to 
přispěje k lepší orientaci, hlavně návštěvníkům 
našeho městského obvodu. V současné době je 
již 8 zastávek hotových a máme v plánu opravit 
všechny zděné zastávky v městském obvodě. 
Poté přijdou na řadu i ty ostatní, vesměs ple-
chové, které jsou také v žalostném stavu.

Aleš Boháč, místostarosta

RaB noviny 

rekonstrukce autobusových zastávek

radvanické slavnosti trvaly letos dva dny

Uzavřený úsek: Objízdná trasa:
ul. Počáteční po ulicích Těšínské a Šenovské
ul. Těšínská od Hranečníku po malý kruhový 
objezd (směr z centra)

po ulicích Počáteční, Šenovské, Lihovarské

ul. Těšínská od malého kruhového objezdu 
k velkému kruhovému objezdu (směr z centra)

po ulicích Lihovarské, Šenovské, Rudné, 
Fryštátské

ul. Těšínská od velkého kruhového objezdu po 
malý kruhový objezd (směr do centra)

po ulicích Dalimilova, Menšíkova, Čapkova

ul. Těšínská od malého kruhového objezdu po 
Hranečník (směr do centra)

po ulicích Čapkova, Radvanická, Pikartská, 
Na Jánské, Slívova

Jak už jsme uvedli v předešlém čísle RaB novin 
a také jak si již mohla všimnout většina zdejších 
obyvatel, probíhá celková rekonstrukce ulice 
Těšínské. Práce probíhají podle předem stanove-
ného harmonogramu a jsou provázány i s jinými 
rekonstrukčními pracemi v městském obvodě. 

Komunikace na ulici Těšínské bude na svém 
povrchu odfrézována za plného provozu. Ovšem 
pokládka samotné finální vrstvy nového povr-
chu si vyžádá několikadenní uzavírku, neboť 
není možné, aby nový povrch byl ihned zatížen 
jízdou automobilů. Tyto práce budou rozděleny 
do několika úseků, aby to co nejméně kompli-
kovalo řidičům cestu. Uzavírky budou převážně 

v druhé polovině října a neměly by trvat na jed-
notlivých úsecích zpravidla déle než tři dny. 
Pořadí jednotlivých uzavírek úseků se připra-
vuje v návaznosti na jiné stavby, viz tabulka.

Žádáme řidiče, aby byli maximálně pozorní, 
dbali výstražných a bezpečnostních pokynů 
a v neposlední řadě se obrnili trpělivostí v nastalé 
mimořádné dopravní situaci. Stavba bude hotova 
za několik dnů a nejpozději 8. listopadu bude pro-
voz obnoven zase bez komplikací na novém bez-
vadném povrchu, což zvýší bezpečnost na silnici 
i lepší plynulost jízdy prakticky centrem našeho 
městského obvodu. Děkujeme za pochopení.
 Aleš Boháč, místostarosta

rekonstrukce ulice Těšínské pokračuje

Pozvánka 
na drakiádu

Sbor dobrovolných hasičů ve spolu-
práci s městským obvodem Radvanice 
a Bartovice Vás zve v neděli 11. 10. 2015 
na tradiční drakiádu. Prezentace účastníků 
bude od 13 hod. Souběžně bude probíhat 
doprovodný program a je pro Vás připra-
veno rovněž občerstvení. POZOR ZMĚNA 
MÍSTA KONÁNÍ – AKCE PROBĚHNE 
NA PARKOVIŠTI NA UL. POLÁŠKOVÉ 
V RADVANICÍCH! SDH Radvanice
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 20. schůzi 
konané dne 26. srpna 2015
•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci „Sanace 
vlhkého zdiva budovy bytového domu ul. Kobro- 
va 1“ se společností Sanace a vysoušení staveb s.r.o.,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, 
Ostrava-Radvanice – I. etapa“ se společností 
SILNICE.CZ s.r.o.,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Zahrada školy v přírodním stylu ZŠ Vrchlického 
odloučené pracoviště v Ostravě-Bartovicích“ se 
společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,

•  rozhodla souhlasit se záměrem prodat 68 ks City 
bloků.

Rada městského obvodu na své 21. schůzi 
konané dne 9. září 2015
•  schválila návrh pozemků pro umisťování náhrad-
ních výsadeb ukládaných v rámci správních 
řízení,

•  doporučila statutárnímu městu Ostrava zakázat 
provoz výherních hracích přístrojů, videoloterijních 
terminálů a podobných zařízení v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice v době od 22,00 hod. do 10,00 
hodin rána následujícího dne.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
6. zasedání konaném dne 3. září 2015
•  rozhodlo o uzavření darovací smlouvy na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 30 000 Kč Základní 
umělecké škole Edvarda Runda Ostrava,

•  rozhodlo souhlasit se záměrem koupě pozemků 
parc. č. 624, 621/2 v k.ú. Bartovice,

•  rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje pozemků 
parc. č. 633/56 v k.ú. Bartovice, parc. č. 782/25 
v k.ú. Radvanice,

•  rozhodlo souhlasit s prodejem pozemků parc. 
č. 262/18, parc. č. 262/19, parc. č. 262/20 v k. ú. 
Radvanice, parc. č. 867/5 v k. ú. Radvanice,

•  rozhodlo souhlasit s nabytím nemovitosti darem – 
pozemku parc. č. 789/11 v k. ú. Radvanice,

•  rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2015“.  Renáta Spěváková, 

pověřena zastupováním tajemnice úřadu

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady 
z domácností, ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., umístí vel-
koobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:
  Radvanice: 2.–3. listopadu 2015 (pondělí přistavení, 
úterý dopoledne odvoz)
1.  ul. Na Hrázkách – garáže  1 ks
2.  křižovatka Těšínská x Na Ostří – u Unimetry  1 ks
3  křižovatka Úvozní x Pastrňákova   1 ks
4.  křižovatka Výzkumná x Turgeněvova   1 ks
5.  křižovatka Trnkovecká x Hutní  1 ks 
6.  ul. Čechovova – nad bývalým kinem  1 ks
7.  ul. Dalimilova – hřiště DTJ  1 ks
8.  křižovatka Haškova x Ludvíkova  1 ks
9.  ul. Kobrova  1 ks
 Radvanice: 3.–4. listopadu 2015 (úterý přistavení, středa 
dopoledne odvoz)
1.  ul. Vrchlického – u školy  1 ks
2.  křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví)  1 ks
3.  ul. Karvinská – u samoobsluhy  1 ks
4.  křižovatka Třanovského x Karvinská  1 ks
5.  křižovatka U Stavisek x Čapkova  1 ks
6.  křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. Míroděv)  1 ks
7.  křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8.  ul. Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3)  1 ks
9.  křižovatka Újezdní x Na Stezce  1 ks

 Bartovice: 4.–5. listopadu 2015 (středa přistavení, čtvr-
tek dopoledne odvoz)
1.  křižovatka Dvorová x Radova  1 ks
2.  křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy 

(na okraji zpevněné plochy před prodejnou)  1 ks
3.  křižovatka Bartovická x Za Školkou  1 ks
4.  křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
5.  křižovatka Bémova x K Rybníkům  1 ks
6.  křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů  1 ks 
  Bartovice: 5.–6. listopadu 2015 (čtvrtek přistavení, 
pátek dopoledne odvoz) 
1.  křižovatka Majovského x Na Okraji  1 ks
2.  křižovatka Březová x Sousedská  1 ks
3.  Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka  1 ks
4.  křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí  1 ks
5.  křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny  1 ks
6.  ul. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek  1 ks

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

 Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrný dvůr na ulici 
Lihovarská v Ostravě-Radvanicích, který je otevřen od pondělí do pátku 
v době od 10:00 do 20:00 hod. a v sobotu v době od 8:00 do 14:00 hod.

Aleš Boháč,
místostarosta

Statutární město Ostrava • městský obvod Radvanice a Bartovice
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Oslavy Dne horníků jsou po celá léta neod-
myslitelnou tradicí zdejšího regionu. Proto jsme 
se i letos sešli ve středu 9. 9. 2015 u pomníku před 
ZŠ Vrchlického, abychom si připomněli tento svá-
teční den. Po krátkém pietním aktu položili paní 
starostka Šárka Tekielová a pan místostarosta Aleš 
Boháč věnec jako uctění památky těm, kterým byl 
oslavný den věnován, tedy horníkům.

Horníci se na svých slavnostech scházeli odne-
paměti několikrát do roka. Nejrozsáhlejší byly ty, co 
se pojily se svátky patronů, kteří měli havíře chránit 
při namáhavé a nebezpečné práci v podzemí. V čes-
kých dolech byl nejuznávanějším patronem svatý 
Prokop – 4. července, na Hlučínsku a Karvinsku 
pak svatá Barbora – 4. prosince. Ostravští horníci 
do roku 1847 konali své oslavy 28. října, v den, kdy 
se zde v roce 1776 našlo první uhlí. Až později došel 
u ostravských havířů úcty svatý Prokop a oslavy se 

přesunuly na den jeho svátku. Nabízí se tedy otázka, 
proč se slaví Den horníků 9. září?

Po znárodnění dolů po druhé světové válce byl 
vytvořen kult práce horníka jako předního budovatele  
socialismu. V září 1949 se naskytlo vhodné výročí 
pro sjednocení oslav – bez svatých patronů. Uplynulo 
totiž 700 let od vzniku nejstaršího hornického práva 

na světě. Díky tomuto slavnému výročí se 9. září stalo 
Dnem horníků v celém tehdejším Československu.

Až do roku 1990 se oslavy Dne horníků kaž-
doročně konaly na celostátní úrovni, v krajském 
měřítku a samozřejmě na každé šachtě. Po roce 
1989 vymizel ideologický podtext a zdálo se, že 
Den horníků postupně zanikne. Nicméně dnes při-
stupujeme k tomuto dni jako k uctění náročné práce 
horníků. A zcela zaslouženě. Určitě mezi našimi 
předky najdeme nejednoho horníka, který obětoval 
svůj život těžké práci pod zemí. Je nám tedy stále ctí 
vzdát hold tradičnímu hornickému řemeslu našeho 
kraje a uctít památku našich tatínků, dědů či pra-
dědů, kteří v dolech pracovali.  (red)

městský obvod si připomněl oslavy dne horníků
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11. 10. 13.00 Drakiáda, ul. Poláškova, 
Radvanice

15.10. 16.00 KD Bartovice – Jubilanti II. 
pololetí

16.10. 17.00 ČSV Radvanice-Bartovice, 
výbor schůze

17.10-
22.10.

SPCCH Radvanice – týdenní 
pobyt – Ludvíkov Vrbno pod 
Pradědem

 21.10. 14.00 KD Radvanice – 
Halloweenské odpoledne

 21.10. 15.00 24. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

 27.10. 15.00 DPS Bartovice – Jubilanti 2. 
pololetí

 29.10. 16.00 KD Bartovice – Rozjímání 
před Dušičkami

29.10. 15.00 SPCCH Radvanice – 
přednáška

v měsíci říjnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v říjnu 2015
Blahopřejeme!

Roman Vodák, Tomáš Kaňák, Aleš Jakubčík, Milan Pecha, Marie 
Hajdůchová, Helena Syslová, Pavel Muška, Alena Mikulášová, Jana 

Molinová, Olga Mušková, Marta Naarová, Šárka Smetanová, Ludmila 
Frydryšková, Pavel Novák, Marie Sedláčková, Danuše Ručková, Jan 
Těplík, Radomír Kaluža, Milan Veselý, Marta Klinčáková, Vlastimil 

Skotnica, Miroslav Klvánek, Milan Konečný, Božena Sedláčková, 
Jindřich Štroch, Jindřiška Burdová, Maria Šnapková, Agneša 

Úradniková, Jozef Moskáĺ, Stanislav Krejčí, Miroslav Ryška, Hedvika 
Fikáčková, Libuše Paseková 

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 
zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 

nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel 
nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Dne 26. 10. 2015 uplyne 10 let od 
úmrtí naší milované maminky, 

babičky, prababičky, tety a švagrové 
paní 

Danušky Budinové 
z O.-Bartovic. 

S láskou a úctou vzpomínají syn 
a dcera s rodinami. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 9. 10. 2015 by se dožila 90 let 
naše maminka a babička

paní 

Gizela Packová 
z O.-Radvanic.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 18. 9. 2015 jsme vzpomněli 
4. smutné výročí úmrtí paní 

Naděždy Sochacké 
z Ostravy-Radvanic. 

Zároveň dne 25. 10. 2015 vzpomeneme její 
nedožité 76. narozeniny. 

Jak krásné by bylo osobně Ti blahopřát, 
teď můžeme jen kytičku na hrob Ti dát 
a s bolestí v srdci na Tebe vzpomínat. 

S láskou a slzami v očích vzpomíná syn Pavel 
s manželkou Miluškou. Nikdy nezapomeneme. 

aKCe V KNIHOVNĚ
Týden knihoven
  Stránkobraní | prodej vyřazených knih 
a časopisů | pondělí 5. října | během půjčování
 Dračí slet | výtvarná dílna pro děti a jejich 
rodiče | úterý 6. října | od 12 do 14 hod
 Kdo s koho? | soutěžní odpoledne se spole-
čenskými hrami | čtvrtek 8. října | 13–15 hod.
  Barvitě po světě | hravý test o znalostech 
a rozdílech kontinentu | pátek 9. října | během 
půjčování
  Chaloupka na vršku | podzimní zábavné 
čtení pro děti | pondělí 12. října | 10–11 hod.
 Tradice v Americe | výtvarné odpoledne pro 
děti | čtvrtek 15. října | od 13 do 15 hodin
 A co více? Šperkovnice | výtvarné odpoledne 
pro děti | čtvrtek 22. října | od 13 do 15 hod.
 Cestou – necestou… | Zábavný test pro děti 
o cestování | Říjen | během půjčování
 Sloni a slůňata v ZOO Ostrava
Výstava fotografií | Říjen | během půjčování
 Kilometrovník | zábavná soutěž pro děti
úterý 27. října | od 13 do 14 hod.
 Perly | výtvarné odpoledne pro děti
vytváříme barevné náhrdelníky a náramky 
z perliček | čtvrtek 29. října | od 10 do 11 
hodin

Významné životní jubileum 95 let oslavila 
paní Marie Volská, která přivítala návštěvu 
pana místostarosty v obdivuhodném životním 

elánu a osobní pohodě. Jubilantce, dlouholeté 
obyvatelce našeho městského obvodu, srdečně 
pogratulovali místostarosta Aleš Boháč a refe-
rentka odboru organizačního a vnitřních věcí 
Jana Sedláková a popřáli oslavenkyni i do dal-
ších let pevné zdraví, hodně štěstí a stále dobrou 
náladu.  Šárka Krkošková, odbor OaVV

Krásné životní jubileum



V předešlých číslech RaB novin jsme před-
stavovali podnikatele městského obvodu, kteří 
jsou víceméně zdejšími nováčky. Nyní však 
nabízíme prezentaci firmy, která je již stálicí na 
našem trhu služeb.

Radvanická firma PASCALEX se zabývá 
řemeslnými aktivitami, zejména pak malíř-
skými a natěračskými pracemi a s tím také 
související úpravou sád-
rokartonem.

Majitel  f i rmy pan 
Pavel Paščák se vyu-
čil jako malíř natěrač 
a v tomto oboru praco-
val od vyučení nepřetr-
žitě. Hned v roce 1990 si 
založil firmu, která pod stejným názvem působí 
již 25 let. Průběžně zajišťuje práci pro průměrně 
10 pracovníků, z toho kolem 5 zaměstnanců 
v hlavním pracovním poměru a další na dohody 
a smlouvy. 

Jak nám pan Paščák uvedl: „Za celou dobu 
podnikání jsme úspěšně provedli malby a nátěry 
na celé řadě velkých akcí v Moravskoslezském 
kraji, ale i v dalších městech ČR, pro Hypermarket 
TESCO v rámci celé České republiky a Slovenska. 
Zároveň však neodmítáme ani drobné zájemce 
o naše služby a vždy se snažíme vyjít vstříc jak 
termínem, tak cenou. V dnešní době je takový 
výběr malířských materiálů, že je možno uspoko-
jit zákazníka v různých cenových relacích.“

Majitel firmy vždy osobně navštíví byt nebo 
rodinný dům, zhodnotí situaci a navrhne nej-
lepší možné řešení pro danou zakázku. Zakládá 
si na tom, že se zákazník může stoprocentně 
spolehnout na dodržení domluveného termínu 
a kvalitu provedení. Pan Paščák si sám provede-
nou práci osobně přebírá od svých zaměstnanců 
a je velmi náročný na práci svých podřízených, 

zejména co se týká 
k va l i t y.   J a k   d á l e 
uvádí: „Za celou dobu 
podnikání se nestalo, 
že bychom nesplnili 
domluvený termín. 
Hlavní ukazatel spo-
kojenosti zákazníků 

je, že se na nás obracejí opakovaně a doporučují 
naše služby i dále.“

Zajímalo nás, na jakých zakázkách firma 
pracuje v současné době. „Nyní dokončujeme 
akci na Katedrále Božského spasitele v Ostravě. 
Na této velké akci provádíme kompletně 
vnitřní malby a část nátěrů venkovní fasády,“ 
říká Pavel Paščák. Jeho manželka, která spolu 
s manželem ve firmě působí, nám pro zajíma-
vost přiložila fotky pro představu o náročnosti 
prací na této pro Ostravu významné a zajímavé 
historické budově a doplňuje: „Další zajímavé 
stavby, kde jsme prováděli malby a nátěry, jsou 
například Hotel Freud na Ostravici, Biskupský 
úřad Ostrava, Hotel Slovan Jeseník, Nová hala 

Letiště v Mošnově, historická budova Zámečku 
v centru Ostravy-Vítkovic a mnoho dalších.“

Budete-li chtít využít služeb firmy, je nejlépe 
předem firmu telefonicky kontaktovat, případně 
e-mailem. Domluvíte si schůzku, kde pak sdělíte 
požadavky a dohodnete se na průběhu zakázky.

Kontakty na firmu:
Sídlo:
Turgeněvova 34
Ostrava-Radvanice
Tel.: 59 623 29 35, 603 427 960, 603 427 981, 
e-mail: pascalex@seznam.cz. 

Kateřina Tomanová
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serIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Firma Pascalex působí v našem 
městském obvodě už 25 let

Na neděli 30. srpna 2015 připravil městský 
obvod pro své občany ve dvoře radnice promí-
tání filmu „Hodinový manžel“. Počasí se maxi-
málně vydařilo a teplý večer přilákal do letního 
kina přes dvě stovky návštěvníků. 

Filmový debut divadelního režiséra a scé-
náristy Tomáše Svobody byl vcelku příjem-
ným a humorem prokládaným příběhem ze 
všedního života. Herecké výkony hlavních 
představitelů byly výborné a velmi příjemně 
ztvárněny.

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

Letní kino ve dvoře radnice 

darUj HOdINU 
TÝdNĚ – sTaŇ se 
dOBrOVOLNÍKem

Dobrovolnické cent rum ADRA hledá 
nové dobrovolníky do svých řad. V Léčebně 
dlouhodobě nemocných Radvanice je mnoho 
osamělých pacientů, kteří uvítají návštěvu 
dobrovolníka. Společně mohou trávit volný čas 
(cca hodinu týdně) ať už povídáním u lůžka, 
hraním karet nebo procházkami po chodbách 
či zahradě. Dobrovolník může svou přítom-
ností a osobním přístupem výrazně pomoci při 
léčbě dlouhodobě nemocných pacientů. Pokud 
máte zájem darovat svůj čas potřebným v místě 
Vašeho bydliště, neváhejte a přijďte na dobro-
volnické centrum ADRA (Jiráskovo náměstí 4) 
ve středu 7. 10. nebo 14. 10. 2015 mezi 13. a 17. 
hodinou na vstupní pohovor. Těšíme se na Vás! 
Info: 605 784 584, www.adraostrava.cz.

Zuzana Kuperová,
koordinátor dobrovolníků DC ADRA Ostrava

Podzimní koncerty 
vážné hudby

Po letní pauze se opět do obřadní síně 
naší radnice vrátí koncerty vážné hudby. Ve 
dnech 13. 10. 2015 a 10. 11. 2015 se tradičně 
představí studenti Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia Ostrava. Vstupné 30 Kč, začátek 
koncertů v 17 hod.

Jana Sedláková, odbor OaVV
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Statutární město Ostrava zřídilo v roce 1998 
Útulek pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích. 
V současné době je jeho kapacita 149 kotců, 
z nichž 119 kotců je určeno pro zdravé psy a 30 
zbývajících je určeno pro umístění nově přija-
tých a nemocných psů. 

Všichni nám dáte asi za pravdu, že „pes je 
nejlepší přítel člověka“. Ale jsme také my jejich 
nejlepší přátelé?

Pes je schopen pro svého pána udělat mnoho. 
Psi pomáhají zrakově postiženým, hendikepo-
vaným a osamoceným lidem prožít radostný 
a plnohodnotný život. Hledají pod sněhovými 
lavinami zasypané lidi, zachraňují je z vodních 
toků a jsou schopni pro záchranu svého pána 
nasadit i svůj vlastní život. A co děláme my – 
lidé pro své čtyřnohé kamarády? 

Ročně skončí stovky psů př ivázaných 
u stromů, vyhozených z aut a zbídačených 
v popelnicích. Tak jim někteří lidé oplácejí jejich 
bezmeznou lásku. Naštěstí se ale najdou takoví, 
kteří chtějí těmto osamoceným psům pomoci 
najít nový, lepší domov.

Pokud je pejsek přijat do našeho útulku, je 
mu poskytnuto základní veterinární vyšet-
ření. Veterinář zkontroluje jeho zdravotní stav, 
provede odčervení, vakcinaci, ošetří zranění 
a provede další potřebná opatření. Po uplynutí 
karanténní lhůty je pes umístěn do kotce, kde 
čeká na svého nového majitele. Cílem útulku je 
poskytnutí maximální možné péče našim svě-
řencům. 

Je ale samozřejmé, že pro psa nemůže být nic 
lepšího než starostlivý majitel, který bude mít 
svého psa rád. 

Proto děkujeme všem lidem, kteří si u nás 
vybrali psa a umožňují mu prožít šťastný a spo-
kojený život.

S účinností od 1. 3. 2015 se Útulek pro psy 
stává oddělením útulku pro psy odboru ochrany 
životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Co byste měli vědět, než si pořídíte psa?
Rozhodnutí pořídit si psa je rozhodnutím celé 

rodiny. Příchodem psa se v domácnosti řada věcí 
změní, kromě radosti přibudou také povinnosti, 
na jejichž plnění se musí podílet všichni členové 
rodiny. 

Než se definitivně rozhodnete opatřit si psa, 
musíte vše dobře zvážit. Nikdy nesmíte zapome-
nout, že nevhodně zvolený pes může být pro vaši 
rodinu skutečným neštěstím. Lidé totiž často 
nemají ponětí o přirozeném chování a vlastnos-
tech psů. A navíc ani nevědí, co takové soužití 
člověka se psem obnáší. Pes pak draze zaplatí za 
jejich chyby! Tisíce pejsků kvůli nezodpověd-
nému přístupu jejich majitelů každoročně skončí 
na ulicích.

Jestliže si psa vyberete s rozmyslem a budete 
se snažit pochopit a respektovat jeho přiroze-
nost, soužití s ním nebude působit žádné větší 
potíže. Pes vám poskytne mnoho radosti, ale to 
nejcennější, co vám dá, je vztah. Vztah by měl 
být ovšem oboustranný! Pes ke svému maji-
teli cítí bezpodmínečnou, bezvýhradní lásku 

a oddanost. Nedokážeme-li cítit totéž, měli 
bychom se tedy snažit mít aspoň zodpovědný 
přístup.

Před tím než se rozhodnete pomoci, počítejte 
s tím, že:
•  pes z útulku může mít určité zlozvyky, které 

se u něj nepodařilo odhalit, avšak správnou 
a trpělivou výchovou se většina z nich dá 
potlačit;

•  pes nebude poslouchat ihned po převzetí; je 
nutné jej vychovávat, mít s ním trpělivost 
a usnadnit mu překonání nedůvěry z nového 
prostředí;

•  neočekávejte, že psi nebo i jiná zvířata 
(kočky, papoušek, králík....), které již možná 
máte doma, přijmou nového společníka oka-
mžitě za svého; zprvu jej budou brát jako 
vetřelce – chce to čas a výchovný zásah maji-
tele;

•  přestože je pes v útulku několikrát vyšet-
řen veterinárním lékařem, mohou se u něj 
po převzetí objevit zdravotní potíže, napří-
klad průjem v důsledku stresu z nového 
prostředí nebo náhlé změny stravy; kašel 
nebo chřipka mají stejně jako u lidí určitou 
inkubační dobu, a tak se mohou projevit 
později;

•  v prvních dnech musíte mít psa neustále na 
vodítku, abyste předešli jeho útěku;
Dříve než si vyberete pejska, zodpovězte si 

následující otázky:
•  Souhlasí s pořízením psa celá rodina?
•  Budete schopni a hlavně ochotni venčit 

pejska minimálně 3 x denně a trávit s ním ale-
spoň 1–2 hodiny na procházkách.

•  Jste ochotni př izpůsobit své prázdni-
nové plány tak, aby pes mohl jet s vámi? 
Popřípadě – máte příbuzné, či jste schopni 
zajistit psí hotel, kde se vám o psa postarají? 
Pes je také člen rodiny.

•  Jste si jisti, že Vy i vaši blízcí jsou připra-
veni na situace, kdy pes může cokoli zničit, 
znečistit, rozkousat? Pamatujte také na to, 
že každý pes líná, čímž pouští chlupy a po 
vašem odchodu z domu či bytu může násle-
dovat vytí či štěkot, který obtěžuje okolí.

•  Psí krmení a veterinář něco stojí. Počítáte 
s tím?

•  Máte finanční rezervy, které vám umožní 
poskytnout psovi v případě vážnějšího one-
mocnění odpovídající léčbu?

•  Je bezprostředně ve 
vašem okolí dostatek 
volných ploch vhod-
ných k venčení?
Jestli jste odpověděli 

na všechny otázky, nebo 
alespoň na naprostou vět-
šinu z nich kladně, můžete 
si bez obav pejska poří-
dit. Pokud tomu ale tak 
nebylo, raději si vše ještě 
jednou pořádně promys-
lete. Jestliže si nejste jisti, 
že by vám vaše pracovní 
vytížení nebo momen-
tální  f inanční situace 
dovolila odpovídajícím 

způsobem se o psa postarat, raději se potěšení 
z něho prozatím vzdejte. Psy můžete milovat, 
aniž byste se stali jejich vlastníky. Právě rozum-
ným přístupem nejvíce prokážete, že to s nimi 
myslíte dobře.

Informace pro zájemce o osvojení psa 
z Útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích: 

Každý, kdo si chce osvojit zvíře z našeho 
útulku, musí splňovat základní podmínky:
•  mít trvalý pobyt na území ČR, mimo trvalého 

bydliště na úřadě,
•  být starší 18 let,
•  uhradit poplatek ve výši 200 Kč (v hotovosti),
•  mít sociální podmínky takové, aby zajistili 

psovi alespoň základní standard.
Je třeba se zamyslet, jak pejska z útulku 

budete přepravovat a které věci je vhodné vzít 
s sebou – obojek, vodítko, náhubek, přepravní 
box nebo tašku.

Pejsci přijatí do našeho útulku se nacházejí 
ve čtyřměsíční tzv. ochranné lhůtě. Po tuto 
dobu si můžete převzít psa pouze do opatrov-
nictví. V praxi to znamená, že pokud se v této 
lhůtě ozve původní majitel, musí mu být pejsek 
vrácen. To se však stává jen v ojedinělých přípa-
dech, protože pokud má o psa majitel skutečně 
zájem, ozve se nejpozději do týdne po jeho ztrátě. 
Jestliže by tento případ ale skutečně nastal, 
musí původní majitel osvojiteli uhradit veškeré 
vzniklé náklady, které byly spojeny s chovem 
psa. K předání psa původnímu majiteli dochází 
poté přímo v Útulku v Ostravě-Třebovicích. Po 
uplynutí ochranné lhůty, která se započítává 
od dne, kdy byl pes do útulku přijat, se osvoji-
tel stává právoplatným majitelem psa, se všemi 
povinnostmi vyplývajícími s držením a chovem 
psa.

Vybraného pejska nelze předem rezervovat. 
V případě více zájemců o jednoho pejska má tedy 
výhodu ten, který se o něj přihlásí jako první.

Kontakty:
Magistrát města Ostravy
Odbor ochrany životního prostředí 
Oddělení útulku pro psy
Provozní 4
Ostrava-Třebovice
T +420 599 455 191
E utulek@ostrava.cz 
W http://utulekostrava.cz
F https://www.facebook.com/utulekostrava
Provozní doba
pondělí zavřeno 
úterý–neděle 10:00–17:00

Útulek pro psy v Ostravě



RaB noviny 7

Městská policie Ostrava rozšiřuje své řady 
a hledá nové strážníky. Město velikosti Ostravy 
s bohatým obchodním, sportovním i kulturním 
děním, ale i s poměrně vysokou nezaměstnaností 
a bezpečnostní problematikou jich potřebuje 
hodně. Jaké jsou nároky na uchazeče o profesi 
strážníka? Pro někoho snadné, pro jiné, bohužel 
většinu, těžké.

Strážníkem může být občan České repub-
liky, který je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 
let, zdravotně způsobilý a dosáhnul středního 
vzdělání s maturitní zkouškou. Bezúhonnost 
a spolehlivost znamená čistý trestní rejstřík 
(i kvůli později vydávanému zbrojnímu prů-
kazu) a také žádné přestupky v posledních třech 
letech. Adepti při výběrovém řízení musejí udě-
lat fyzické testy, psychotest a pohovor. Teprve ti 
nejúspěšnější mohou být zařazeni do tříměsíč-
ního náročného kurzu.

Kotoul? Problém
V jediném dni se vždy uskuteční test tělesné 

způsobilosti, ve kterém se hodnotí obratnost, 
rychlost, síla a vytrvalost. To představuje tzv. 
člunkový běh (určité mety, co nejrychleji), kliky, 
cviky leh-sed, série cviků na pohybovou zátěž, 
při které se hodnotí i míra koordinace těla, ale 
také běh na 60 a 1500 metrů. Jsou takoví, kteří 
nezvládnou nic, ale nejvíce z nich doslova „pro-
věří“ delší běh. Adepti mívají rychlý start, a kdo 
neběhá či neudržuje si fyzičku, může i v polovině 
trati padnout. K městské policii se hlásí i starší 
muži, kupodivu mívají občas lepší výsledky 
než jejich o generaci mladší kolegové. Problém 
fyzické kondice mladých mužů se v ČR táhne 
už léta, kdysi při náboru do vojska či středních 
učilišť byli odborní lékaři v šoku, kolik mladých 
lidí nezvládne ani ten kotoul.

Psychotesty a pohovor
Charakter osobnosti, logiku a způsob reakce 

zkoumá psychotest pod dohledem odborného 
psychologa, uchazeč musí splnit určité limity, 
nesmí se jednat o člověka psychicky narušeného. 
Testy to poměrně přesně vyhodnotí. Negativní 

výsledky tohoto testu uchazeče vyloučí, i když 
pokusit se znovu může za dva roky.

V pohovoru se zástupci vedení městské poli-
cie, personalisty a psychologem se zkoumá, 
má-li uchazeč jasnou představu o své budoucí 
práci, zodpovědnosti a náročnosti, mnozí už 
tady vyjádří své přání – chtěl bych být v oddílu 
kynologie, hipologie apod.

Definitivně vybraní uchazeči pak nastupují 
do tříměsíčního vzdělávacího kurzu, který však 
také obsahuje fyzickou přípravu a tréninky. 
Dlužno podotknout, že z každé přihlášené sku-
piny uchazečů se do kurzu dostane menšina 
a i během kurzu občas někdo ztratí zájem nebo 
odejde pro nemoc. Závěrečné zkoušky před 
komisí akreditovanou Ministerstvem vnitra 
mají písemnou i ústní část a podobají se matu-
ritě, tahají se otázky, vybírají se varianty odpo-
vědí. Hodnotí se procento dobře zodpovězených 
otázek.

Praxe někdy překvapí
Během absolvování kurzu se budoucí stráž-

níci občas zapojí do služby se zkušenějšími 
kolegy, ale také po slavnostním slibu, kterým 
strážníka do řad městské policie přivítá primá-
tor města a ředitel městské policie, se na první 
obchůzky, minimálně dva měsíce, vydávají se 
služebně starším strážníkem. Překvapením 
bývá služba při velkých zátěžových akcích 
města, kdy je státní a městská policie doslova 
na nohou. Bývají to velké městské akce či spor-
tovní zápasy. Občas někomu ,nedojde‘, že služba 
strážníka se koná za každého počasí; vedro, 
liják, mráz nesmí strážníka vyvést z míry. 

Kurzem to nekončí
Vzdělávání strážníků i policistů však počá-

tečním kurzem nekončí. Školení a výcviky 
provázejí strážníky každý měsíc, předávají se 
zkušenosti z jednotlivých případů, přicházejí 
někdy i technické novinky, pořád je dost toho, co 
je třeba se naučit.

Městská policie není jen viditelná služba 
v ulicích města, pracuje na celé řadě projektů, 

v rámci prevence školí a vzdělává občany, 
seniory i děti na školách, upozorňuje občany 
na mnohá nebezpečí a vždy bývá první na místě, 
kde se něco nekalého děje. Není to však práce 
snadná a pro každého, jak si mnozí představují, 
což je patrné už při počátečních výběrových 
testech. Do řad ostravských strážníků se hlásí 
uchazeči i z okolních měst, jsou ochotni dojíž-
dět. Každopádně je však práce strážníka zají-
mavá a dělá-li se odpovědně, přináší jistotu. 

Přihlásit se do řad zájemců o povolání měst-
ského strážníka lze na webových stránkách ost-
ravské městské policie www.mpostrava.cz. Pro 
více informací se můžete obrátit také na tel. č. 
599 414 426. Další rekvalifikační kurz se usku-
teční k 1. prosinci 2015. 

Zdroj: Ostravská radnice

stát se strážníkem neznamená jen podat 
přihlášku, prověří vás náročné testy

držitelé průkazů TP, 
zTP a zTP/P si musí 
vyměnit staré průkazy 
za nové do konce roku!

Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR (ÚP 
ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdra-
votním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP 
má podobu plastové kartičky obdobně jako 
občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti 
poškození a chráněný vůči jeho padělání.

Do konce března 2015 vydával ÚP ČR tzv. 
dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako prů-
kazy mimořádných výhod, které do konce roku 
2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 
2015. 

Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby 
nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli 
se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci 
roku. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je 
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá 
formátu podobizny určené na občanský průkaz 
(rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při kaž-
dých úředních jednáních musí držitel průkazu 
také prokázat svou totožnost občanským prů-
kazem.

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz 
OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou 
žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu foto-
grafii a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážce.

Držitelé průkazů mimořádných výhod (kar-
tonové průkazy, které vydávaly obecní úřady 
do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, 
které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné 
do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou 
podat „Žádost o přechod nároku na průkaz 
OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové 
podobě vydat. 

Kateřina Beránková, 
tisková mluvčí ÚP ČR
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V úterý 1. 9. 2015 se znovu otevřely po prázd-
ninách dveře naší mateřské školy v Bartovicích. 
Na děti čekala krásně vyzdobená budova a usmě-
vavé paní učitelky i tety. Na cestu nám hned od 
rána svítilo sluníčko, aby všichni měli dobrou 
náladu. Nové děti samozřejmě uronily slzičku 
a také jejich maminky, ale za chvíli nebylo po 
slzičkách ani vidu ani slechu. Školka byla krásně 
vyzdobena , děti si v šatně vybraly značku, která 
se jim líbila, a pak se rozešly za svými kama-
rády do třídy Myšky, Berušky a Koťátka. Paní 
učitelky si připravily pro děti spousty pohádek, 
her, soutěží, zajímavosti a také nechybělo ani 
vyprávění dětí, jak prožily prázdniny, kde všude 
se byly podívat a co zajímavého zažily. Celý den 
nás všechny provázela radostná a slavnostní 
atmosféra, která, jak doufáme, nás bude prová-
zet po celý školní rok.

Přeji všem dětem , rodičům i zaměstnancům 
spoustu krásně strávených chvil a zážitků v naší 
škole.

Bc. Táňa Krumniklová, ředitelka školy

Hola, hola, nový školní rok děti volá

První den ve školce byl plný vzrušujících 
očekávání nejen pro děti, ale také pro rodiče. 
Očekávání něčeho neznámého vyvolalo u dětí 
občas i slzičky při jejich prvních krocích 
v novém prostředí. V celé mateřské škole bylo 
cítit tajemství a kouzlo.

Již u vchodu na děti čekali dva klauni, kteří 
měli pro ně několik překvapení. Děti od klaunů 
dostaly dáreček – vzpomínku na první den, fou-
kaly bublinky a po svačince zhlédly zábavné 
představení, které pro ně připravila agentura 
Modrý slon. Dopoledne se děti seznamovaly 

s novými hračkami, 
s novými kamarády, 
s   p a n í   u č i t e l ko u . 
Úsměv ve tvářích dětí 
prozrazoval jejich nad-
šení.

Během  školn ího 
roku na nás čekají různé 
ak t iv it y  –  zájmové 
kroužky, výlety, spo-
lečná setkání s rodiči 
v rámci tvořivých díl-
niček, zábavná odpo-
ledne, divadla, hry, 
soutěže atd. Takže do 
nového školního roku 
2015/2016   vš ich n i 
vstupme pravou nohou!
 Bc. Martina Stankušová, 

MŠ Radvanice

První den v mŠ radvanice Nabídka 
stravování
pro cizí strávníky – 
občanům, seniorům, 
zaměstnancům firem

Školn í  jídelna př i  Mateřské  škole 
Těšínská 279, Ostrava-Radvanice nabízí 
obědy pro cizí strávníky.

Cena oběda je 56 Kč 
V ceně oběda je zahrnuto:
1. Polévka 
2. Hlavní jídlo
3. Pitný režim
Dle nabídky jídelního lístku:
a) salát nebo kompot
b) moučník nebo ovoce

Strava se vydává v tomto čase:
Školní jídelna při MŠ Těšínská (vchod ze 
zadní strany budovy) 10.30–11.30 hod.
Strava se vydává do přinesených nádob. 
ŠJ můžete kontaktovat osobně v budově 
MŠ (7.00–15.30 h),  telefonicky na č. 
596 232 479, nebo emailem: jidelna.msrad-
vanice@seznam.cz.

 Vedoucí ŠJ Ilona Spratková

Dnem 30. 09. 2015 končí provoz na obou 
školních hřištích – na ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, př íspěvková organizace, 
a na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55. 
P ros t ř ed ky   na   r ea l i z ac i   p rojek t u   „ZŠ 
Vrchlického: Sportujeme společně, bezpečně, 
radostně“ poskytlo statutární město Ostrava ve 
výši 65.000 Kč. Finance z této účelové dotace 
byly použity na mzdu a ostatní osobní náklady 

správce hřiště a k úhradě nákladů souvisejí-
cích s provozem hřišť. Jsme velice vděčni, že 
naší škole byla tato dotace poskytnuta. Školní 
hřiště, jehož správci byli pan Josef Sedláček 
a pan Dominik Jedlička na hřišti Vrchlického 
5, otevřeno 19. 5. 2015, a paní Ilona Hýlová na 
hřišti odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, 
které bylo otevřeno 1. 8. 2015, bylo umožněno 
zpřístupnění školních hřišť žákům školy, jejich 
rodičům, široké veřejnosti po ukončení provozu 
školy – v odpoledních hodinách, o víkendech 
a prázdninách. Zájemci o sportovní vyžití na 
školním hřišti jistě uvítali možnost zapůjčení 

sportovních potřeb, na jejichž pořízení dostala 
naše škola finanční příspěvek od městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.

Děkujeme paní Iloně Hýlové, panu Josefu 
Sedláčkovi a panu Dominiku Jedličkovi za 
jejich práci, přístup a vstřícnost vůči sportov-
ním nadšencům. Děkujeme také statutárnímu 
městu Ostrava za štědrou dotaci, díky níž mohou 
všichni sportovní nadšenci využívat školní 
hřiště k trávení volného času způsobem, který 
podporuje vzájemnou spolupráci, kamarádství 
a zvyšuje zájem o sport.

Vedení ZŠ Vrchlického

Ukončení provozu školních hřišť 
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Nové prostory pro klienty i zaměstnance 
Krajské pobočky a uvolnění prostor pro Kontaktní 
pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Ostravě! 
To vše díky nové administrativní budově, která 
bude veřejnosti plně sloužit od úterý 29. 9. 2015 
na adrese Zahradní 368/12, Moravská Ostrava 
(naproti vchodu do Akademického filmového 
klubu – kina Vesmír).

Dne 29. 9. 2015 byla pro veřejnost otevřena 
nová budova Krajské pobočky Úřadu práce České 
republiky v Ostravě, která se současně stane 
jejím novým sídlem. Prostory byly částečně upra-
veny a dovybaveny, zejména z důvodů vytvoření 
vhodnějších podmínek pro uchazeče a zájemce 
o zaměstnání. V nové budově jsou umístěny také 
kanceláře provozních činností a vedení krajské 
pobočky. V přízemí mohou klienti vyřizovat své 
záležitosti při zabezpečení poradenství v oblasti 
zaměstnanosti a rekvalifikací.

V dalších patrech jsou poskytovány služby 
trhu práce, vč. činností při realizaci aktivní 
politiky zaměstnanosti (APZ):
·  příspěvek na veřejně prospěšné práce (VPP),
·  příspěvek na společensky účelná pracovní 

místa (SÚPM),
·  př íspěvek pro uchazeče o zaměstnání 

k výkonu samostatné výdělečné činnosti,
·   překlenovací příspěvek, příspěvek na zapra-

cování a příspěvek při přechodu na nový 
podnikatelský program,

·   příspěvky při zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením (OZP).

Na přestěhování krajské pobočky z budovy 
na ul. 30. dubna 3130 do nových prostor naváží 
další, dlouhodobě plánované změny. Ty přispějí 
k dostupnosti služeb ÚP ČR a lidé už nebudou 
muset tolik přejíždět. K vyřízení záležitostí 
týkajících se zprostředkování zaměstnání, 
podpory v nezaměstnanosti, dávek pro osoby 
se zdravotním postižením, pomoci v hmotné 
nouzi a státní sociální podpory jim bude sta-
čit jedna návštěva Úřadu práce ČR na jedné 
adrese.

K rajská pobočka i  Kontak t n í  praco -
viště ÚP ČR v Ostravě dosud poskytovaly 
své služby ve společném objektu na ul. 30. 
dubna 3130. Kontaktní pracoviště Ostrava 
však část svých služeb, pro obyvatele cen-
trální části Ostravy a přidružených obcí, 
zabezpečuje prost řednictvím pracoviště 
na ul. Pivovarská. To stěžuje život nejen 
klientům, ale také samotným zaměstnan-
cům. Do uvolněných prostor na ul . 30. 
dubna 3130 se proto posupně přestěhují 
zaměstnanci, k teř í mají na starost dávky 
pro osoby se  zdravot n í m post i žen í m 
a dávky státní sociální podpory (nyní na 
ul. Pivovarská).

Na jednom místě tak budou klientům k dis-
pozici stěžejní agendy ÚP ČR – zprostředko-
vání zaměstnání i nepojistné sociální dávky. 
Vzhledem k rozsahu těchto změn však proběhne 
stěhování postupně, a to do konce letošního 
roku.

 Harmonogram stěhování:
Krajská pobočka v Ostravě z ul. 30. dubna 

3130/2c:
· 24.–25. 9. 2015 (provoz v novém sídle na ul. 

Zahradní zahájen od 29. 9. 2015)
Oddělení dávek pro osoby se zdravot-

ním postižením a příspěvku na péči z ul. 
Pivovarská 84/1:

· 15.–16. 10. 2015 (provoz na novém praco-
višti ul. 30. dubna 3130/2d – Integrovaný dům 
bude zahájen od 19. 10. 2015)

Oddělení dávek státní sociální podpory 
z ul. Pivovarská 84/1:

· konec listopadu 2015 (provoz na novém 
pracovišti ul. 30. dubna 3130/2c bude zahájen na 
přelomu listopadu a prosince 2015)

Přesun zaměstnanců z budovy na ul. 
Pivovarská 84/1 proběhne ve dvou etapách s co 
nejmenším dopadem na klienty. Během stěho-
vání bude provoz podatelny a příjem žádostí 
zajištěn Kontaktním pracovištěm ÚP ČR 
v Ostravě na ul. 30. dubna 3130/2d (Integrovaný 
dům).

Informace k termínům stěhování budou 
postupně zveřejněny v prostorách úřadu 
i na jeho webových stránkách (http://portal.
mpsv.cz/upcr/kp/msk ).

Úřad práce České republiky v Ostravě mění sídlo!

Let ś play!
V tělocvičně naší školy se uskutečnilo 

v pátek 11. 9. soutěžní odpoledne. Připravila 
je radvanická fara jako mezinárodní pro-
jekt spolupráce studentů z Itálie, Belgie, 
Turecka, Španělska, Maďarska, Rumunska, 
Polska a Slovenska. Spousta dětí bojovala 
v různých soutěžích. Akce se účastnila naše 
družinka starších dětí a také Školní klub.

Naše malá redaktorka školního časo-
pisu popsala tuto akci: Rozdělili nás do 
skupinek. V každé skupince se hrála jiná 
hra. Tu jsme se naučili. Většinou pravidla 
vysvětlovali anglicky, ale byli tam i překla-
datelé, kteří nám pravidla vysvětlovali. Pak 
jsme se vystřídali u her. Nejvíce se nám líbila 
mašinka. V řadě jsme šli pozpátku se zakloněnou 

hlavou a mincí na čele. V této disciplíně jsem 
byla nejlepší. Pak nás učili španělskou píseň, 
při které se tleskalo. Na dalším stanovišti jsme 

zpívali maďarskou písničku. Ta se podo-
bala naší Zlaté bráně. Veliký úspěch měla 
i oblékací štafeta. Byl to běh se střídáním 
dresů. Naučili jsme se skákat gumu. Dva 
velcí kluci mluvili anglicky a měli gumu 
na nohou. My jsme v ní měli skákat. To mi 
docela šlo. Slovenky nás učily hru Samuraj. 
Trochu se podobala našemu Pif. Na závěr 
každé disciplíny jsme se fotili, s vedoucími 
jsme si tleskli, že se nám hra povedla. Pak 
nás naučili pokřik Let ś play! Tento nápis 
měli všichni vedoucí na svém tričku. Řekli 
nám, že to znamená: Pojď si hrát! Největší 
legraci jsme zažili s Maďary, pořád mne 
chválili a říkali, že jsem roztomilá. Před 
odchodem z tělocvičny jsme se všichni 

vyfotili. Bylo to veselé odpoledne. 
Tereza Kocurová, II. A ZŠ Vrchlického

... nebo vlastně Tomáška, Lucinku, Marka, 
Lukáše? Ale víte co, ono to je vlastně jedno. 
Opravdu, protože sbíráme víčka od PETek pro 
dobrou věc. Na druhém konci Ostravy, tam 
kde mají ten „čistší vzduch“, v Klimkovicích, 
v lázních jsou hodní a chytří lidé, kteří dokážou 
pomoci docela dost nemocným dětem. Sběrem 
víček se i my můžeme alespoň takto maličko 
k jejich odborné pomoci připojit. Je to podobné, 
jako v té pohádce „O slepičce“, co ta se nebě-
hala, aby kohoutka zachránila: Děti donesly 
a spočítaly víčka – paní učitelka odvezla víčka 

do lázní – paní lázeňská převezla víčka do 
sběrny – a za získané peníze ... sedm korun za 
kilo, vážení, to je! Hm, no nejedná se o žádný 
lukrativní byznys. 

Takže zpět a znovu: Už se mi stalo auto-
matickým zvykem odšroubovat po dopití uzá-
věr PET lahve, láhev sešlápnout (ušetří se tím 
místo v kontejneru), a víčko dát do kapsy. A to, 
že po čase je víček víc než moc a zavezu je do 
lázní, mne vůbec neobtěžuje. Děláte to taky 
tak? Letošní hic v létě nás nutil pravidelně pít, 
proto mám těch víček už opravdu dost. Ale je 

jasné, že když se ke mně připojí celá naše škola, 
to bude teprve něco! Vím to. Na konci roku jsme 
taky chvilku sbírali a měli jsme jich přesně 4 531 
kusů – tyto byly určeny na terapii pro Lukáška.

ZŠ Vrchlického, Mgr. Jana Matalová, učitelka

sbíráme víčka pro Petříčka
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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
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Festival moravských vín
Jednou z prestižních událostí Vinného sklepa u Sládků z Ostravy-

-Bartovic je pořádání „Výstav moravských vín na Slezskoostravském 
hradě“. Už 10. výstava pod záštitou primátora města Ostravy bude slav-
nostně zahájená v pátek 2. října 
2015. V třídenním maratónu bude 
představeno na 20 úspěšných 
vinařství jižní Moravy. S počtem 
cca 250 otevřených vzorků vína, 
k terá  si můžou návštěvníci 
ochutnat a popřípadě zakoupit, je 
to největší výstava svého druhu 
v Moravskoslezském kraji.

Chybět nebudou výklady 
zkušených vinařů, k mání budou 
vinařské potřeby, dárková balení 
i speciality, které se k vínu ser-
vírují. Celá akce je součástí 
Hradního hodokvasu, což je tra-
diční lidový jarmark zaměřený 
na jídlo a pití, spojený s prode-
jem lidově uměleckých výrobků 
a ukázkami řemesel.  (red)

inzerce

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

kominictvi1@seznam.cz,  
tel.: 605 379 799
Nabízím Vám:

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

KADEŘNICTVÍ 
Dámské, Pánské, Dětské 

X-TRA HAIR STUDIO 
VERONIQUE 
Tel. 776 416 694 

Šenov,	ul.	Těšínská	288,	
Šenovská	Dopravní	 
Společnost	s.r.o	

Akce: září–říjen – 
15% sleva na barvení 

a kreativní střihy 
U	nás	nečekáte,	přijedeme	

i	k	Vám	domů!	
Těší	se	na	Vás	Veronika.	

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

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 
HET KLASIK COLOR – všechny odstíny ( 4 a 8 Kg ) – 299 Kč 

IZOBAN 5 Kg.....649,- Kč ( barva na beton, různé odstíny ) 
LUXOL palisandr 3 L.....399 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, LUXOL, 

PRAKTIK, 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

KA1 SPORT TEAM z.s.  
si	Vás	dovoluje	pozvat	na	ukázkovou	hodinu	výuky	
kickboxu,	sebeobrany,	kun-fu,	a	přípravky	dětí	

spojenou	s	náborem	nových	členů.	 
K	nám	může	od	6	let	každý!!!!!

Jsme	sportovní	klub	působící	v	našem	regionu	
od	roku	1990.	

Zabýváme	se	výukou	kickboxu	jak	dětí,	tak	dospělých,	
výukou	bojových	sestav	se	zbraní	i	beze	zbraně	stylu	
kung-fu,	akrobacií	a	celkovým	rozvojem	cvičence,	kde	
vedle	fyzických	dovedností	se	rozvíjí	také	psychická	

připravenost.
Působíme	také	na	poli	závodním,	kde	jsme	držiteli	
několika	domácích,	evropských	a	světových	titulů.

Kde: tělocvična Ještěrka Ostrava Bartovice
Kdy: 31. 10. 2015 v 17 hod.

Těší	se	na	Vás	naši	členové,	trenéři	Kateřina	Venerová,	
Petr	Venera,	předseda	klubu	Marek	Varyš.

WWW:KA1SPORTTEAM.cz

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–Pá: 7:30–15:00 hod.

Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:
Po–Ne: 6:00–19:00hod.
Tel.: 608 827 288
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NAŠI PRVŇÁČCI

RADVANICKÉ SLAVNOSTI

ZASTÁVKY V NOVÉM KABÁTĚ 


