
Pozvánka 
na Radvanické 
slavnosti

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, ve spolupráci se 
zájmovými organizacemi, zve všechny 
spoluobčany na Radvanické slavnosti, 
které se uskuteční v sobotu 10. 9. 2016 na 
ul. Poláškova (bývalé koupaliště) v Ostravě
Radvanicích. 

 
Program: 
14:00 zahájení 
14:05 vystoupení žáků mateřských 

a základních škol 
15:00 Ukradený cirkus –  

divadélko pro děti 
16:00 Míša Růžičková –  

pořad pro děti „Zpíváme 
a tančíme s Míšou“ 

17:00 prezentace kynologického 
klubu Ostrava ‑Radvanice

17:20 prezentace MPO – 
ukázka práce s koňmi 

17:40 prezentace  
Sboru dobrovolných hasičů 
Ostrava ‑Radvanice 

18:00 Ilona Czáková 
19:00 skupina HEC  

(k poslechu a tanci) 
20:30 Rock&Roll Band  

Marcela Woodmana 
21:45 ohňostroj 
22:00 skupina HEC  

(k poslechu a tanci) 

Doprovodný program: 
kolotoče, nafukovací atrakce, stán‑
kový prodej, malování na obličej, 
Klauni z Balónkova, prezentace MP 
Ostrava. 

 Šárka Tekielová, starostka 

V poslední červencovou sobotu se konala 
v Bartovicích u hasičské zbrojnice tradiční 
oblíbená pouť ke Sv. Anně. Už po dvaadvacáté 
se mohli občané a návštěvníci našeho měst
ského obvodu bavit při nabitém kulturním pro
gramu a užít si pouťových atrakcí. Také stánky 

s bohatou nabídkou různého zboží a občerstvení 
dokreslily kolorit pravé pouťové zábavy. Počasí 
bylo vydařené, sluníčko svítilo po celý den.

Už v dopoledních hodinách se začali scházet 
první návštěvníci, zejména z řad našich nejmen
ších, aby se svezli na kolotočích. K dispozici byl 
autodrom, malý i velký řetízkový kolotoč, ruské 
kolo i skákací hrad. Dále si mohly děti vyzkoušet 
populární aquazorbing, tedy plavání po vodní 
hladině v nafouknutém velikém balónu, nebo 
si zajezdily na ponících. Nechyběly ani tradiční 
ukázky výcviku psů ZKO Radvanice. V rámci 
prezentace práce Městské policie Ostrava byla 
v budově školy umístěna velmi oblíbená lase
rová střelnice, kde si malí i velcí vyzkoušeli 
přesnost střelby laserovou pistolí do terče.

V 15 hodin zahájila pouť slavnostně paní 
starostka. Následoval koncert skupiny Michal 
David revival, při kterém známé písně Michala 
Davida roztančily nejednoho návštěvníka. Poté 
si přišly na své děti při programu Bořka stavi
tele. Následovaly Divoké kočky se svou travesti 
show a překvapily vkusným a vtipným progra
mem. Dobrá nálada se šířila i dále u koncertu 
italského zpěváka Davida Mattiolliho, neboť 
zpíval nestárnoucí hity italské produkce, jež 
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Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 
v roce 2016:

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích 
České republiky a volby do třetiny Senátu 
Parlamentu ČR vyhlásil prezident republiky dne 
6. května 2016 svým rozhodnutím publikova
ným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby 
do zastupitelstev krajů a současně volby do 
Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volič pro volby do zastupitelstev krajů
Voličem je státní občan České republiky, 

který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do územního obvodu kraje. 

Občan České republiky, který není přihlášen 
k trvalému pobytu na území České republiky, 
nesplňuje podmínky práva volit do zastupitel
stev územních samosprávných celků.

Volič pro volby do Senátu
Voličem je státní občan České republiky, 

který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nej
méně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu 
může volit i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 
18 let.

Hlasování pro volby do zastupitelstev 
krajů a Senátu

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
razítka pověřeného obecního úřadu v sídle 
volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou sta
rostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 
dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, 
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlaso
vací lístky, je možné požádat ve volební míst
nosti okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky – zastupitelstva krajů
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev 

krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací 
lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť 
převážná většina kandidujících politických 
stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve 
všech krajích. 

Hlasovací lístky - Senát
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou 

vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené 
losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úpl
nou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška 
kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na 
základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Sená tu 
jsou barvy žluté.

Hlasování pro volby do zastupitelstev 
krajů a Senátu

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
razítka pověřeného obecního úřadu v sídle 
volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou sta
rostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 
dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, 
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlaso
vací lístky, je možné požádat ve volební míst
nosti okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu 
jsou barvy žluté.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti pro

káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky. Neprokáželi volič svou totož
nost a státní občanství České republiky potřeb
nými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 Hlasování na voličský průkaz pro volby do 
zastupitelstev krajů

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb 
ve volebním okrsku spadajícím do územního 
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej 
přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po 
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
obdrží volič od okrskové volební komise prázd
nou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úřed
ním razítkem. 

Hlasování na voličský průkaz pro volby do 
Senátu

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
ve volebním okrsku spadajícího do volebního 
obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území 
České republiky a voličský průkaz mu vydal 
zastupitelský nebo konzulární úřad České 
republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném těmito úřady, může 
hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spada
jícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny 
volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlaso
vacích lístků. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej 
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
žluté barvy opatřenou úředním razítkem.

Způsob hlasování pro volby do zastupitel-
stev krajů

Po obdržení úřední obálky, případně hlaso
vacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neo
debere do prostoru určeného pro úpravu hlaso
vacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky 
šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. 
šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kte
rou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku 
může zakroužkováním pořadového čísla nej
výše u 4 kandidátů uvedených na témže hla
sovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím 
lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, 
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch 
politické strany, politického hnutí nebo koalice; 
k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na 
posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné 
jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsa
ném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou pře
tržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy  
do úřední obálky. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 
1/3 území společně s volbami do Senátu, úřední 
obálka pro volby do zastupitelstev krajů je 
barevně odlišena od úřední obálky pro volby 
do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby 
do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy 
jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední 
obálce barvy šedé, určené pro volby do zastu-
pitelstev krajů, jinak je neplatný. Jeli v úřední 
obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je 
hlas neplatný.

Způsob hlasování pro volby do Senátu
Po obdržení úřední obálky, případně hlaso

vacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neo
debere do prostoru určeného pro úpravu hlaso
vacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky 
žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy 
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. 
Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které 
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky. Konajíli se volby 
do Senátu společně s volbami do zastupitelstev 
krajů; úřední obálka a hlasovací lístek pro volby 
do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odli
šeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro 
volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. 
hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu, 
musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, 
určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. 
Hlas voliče je neplatný, jeli v úřední obálce vlo
ženo několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování pro volby do zastupitel-
stev krajů a Senátu

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 

V říjnu nás čekají volby



s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit 
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky.

Hlasování mimo volební obvod, kde má 
volič trvalý pobyt pro volby do Senátu

Aktivní volební právo je ve volbách do 
Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče 

v příslušném volebním obvodu. Volič, který 
je zapsán ve stálém seznamu voličů na území 
České republiky, tak může hlasovat ve vol
bách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho 
volebním obvodu konají volby (viz. Seznam 
volebn ích obvodů, ve k ter ých se budou 
konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky v roce 2016 – uveřejněné na webu 
Ministerstva vnitra pod samostatným odka
zem).

Volební zákon neupravuje žádný institut, 
jakým je například korespondenční hlasování. 
Proto, nachází-li se volič ve dnech voleb 
z jakéhokoliv důvodu na území jiného voleb-
ního obvodu nebo v zahraničí (např. z důvodu 
hospitalizace nebo služební cesty), jedná se 
o faktickou překážku ve výkonu volebního 
práva.

Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou 
zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na 
zastupitelských nebo konzulárních úřadech 
České republiky v zahraničí.

Druhé kolo voleb pro volby do Senátu
Pok ud žádný z kandidát ů nez íská ve 

volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním 
kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 
7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen 

žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo 
voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po 
ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že 
II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 
14. a 15. října 2016 ve stejném čase jako při 
konání prvního kola voleb, t j. v pátek 14. 
října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandi
dáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých 
dvou místech.

Jestliže se před druhým kolem voleb ve voleb
ním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, 
pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje 
do druhého kola voleb kandidát, který se v prv
ním kole voleb v konečném pořadí umístil na 
třetím místě; v takovém případě se druhé kolo 
voleb koná třináctý den po ukončení hlasování 
v prvním kole (21. a 22. října 2016).

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb 
již voliči nebudou dodány předem, ale volič 
je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny 
voleb. 

Hlasovací l ístek a úřední obálka pro 
II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé. 

Šárka Tekielová, 
starostka
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Místem konání voleb v městském obvodu 
Radvanice a Bar tovice jsou následující 
sídla volebních okrsků, do kterých náležejí 
tyto části městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (ulice):

Volební okrsek č. 18001 
– volební místnost v ZUŠ Edvarda Runda, 
Třanovského 501/12,  Ostrava -Radvanice pro 
voliče s trvalým pobytem na ulicích: Čapkova 
č. 54, 56, 58, 60, 78, 80, 82, 84, 98, 100, 102, 
112, 116 a 128, Dopravní, Hraniční, Kobrova, 
Kozácká, Křístkova, Křivecká, Matušínského, 
Na Svahu, Poláškova, Ráčkova, Radvanická, 
Revírní, Rokycanova č. 1, 3 a 5, Světlá, Šmídova, 
Těšínská č. 267, 269 a 269a, č.e. 103, Těžní, 
Tomicova, Třanovského č. 14, 16, 20, 21, 23, 24, 
25, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 44, 
U Stavisek, V Osadě, Vrchlického č. 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 a 57, Za Šachtou;

Volební okrsek č. 18002 
– volební místnost v Klubu důchodců, 
Těšínská 46/307,   Ostrava -Radvanice 
pro voliče s t rvalým pobytem na ulicích: 
Budovcova, Čapkova č. 14, 18, 20, 22, 24, 36 
a 38, Dalimilova, Havláskova, Holešova, 
Hviezdoslavova, Karvinská č. 187, 190, 192, 
194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 214, 216, 220, 222, 224, 226, 230, 232, 
234, 236, 238, 240, 244, 246, 248, 249, 250, 
252, 254, 255, 257, 259, 260, 262, 264 a 264a, 
Menšíkova, Mikšova, Pražanova, Rokycanova 
č. 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, Stromského, 
Ščerbovského, Šporovnická, Těšínská č. 271, 
273, 281, 297, 304, 304a, 305, 308, 314 a 316, 

Třanovského č. 3, 6, 7, 8 a 9, Třeneckého, 
U Výhybky, Vrchlického č. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 56, 58 a 60;

Volební okrsek č. 18003 
– volební místnost v Klubu důchodců, Těšínská 
46/307,  Ostrava -Radvanice pro voliče s trva
lým pobytem na ulicích: Artézská, Bendova, 
Bučinská, Do Údolí, Durčákova, Haškova, 
Horácká, Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, 
Krištofova, Lipinská, Ludvíkova, Maryčky 
Magdonové, Na Hrázkách, Na Ostří, Na Stezce, 
Na Štěpnici, Nad Hutěmi, Nad Kaplí, Nad Obcí, 
Návrší, Pod Kaplí, Podlesní, Podvrší, Přední, 
Radvanova, Rohova, Stařešinská, Šmídová, 
Táborská, Těšínská č. 306, 317, 318, 320, 321, 
325, 327, 329, 335, 340, 342, 350, 352, 354, 369, 
371, 372, 373, 375, 379, 385, 385a, 387, 402, 402a, 
404, 408, 410 a 418, Újezdní, Vardasova, Zadní;

Volební okrsek č. 18004 
– volební místnost v MŠ Bartovice, Za 
Ještěrkou 507/8,  Ostrava -Bartovice pro 
voliče s trvalým pobytem na ulicích: Bémova, 
Dvorová, K Pískovně, K Rybníkům, Ke 
Studánce, Klaklova, Lejskova, Majovského, 
Mezní, Myslivecká, Na Okraji, Na Výsluní, 
Potoční, Radova, Sestupná, Stranou, Těšínská 
č. 427, 431, 433, 435, 437, 439, 440, 441, 441a, 
445, 446, 448, 449, 451, 453, 455, 458, 459a, 462, 
464, 466, 468, 469, 470, 472, 474, 476, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 
496, 498, 500a, 501, 502, 504, 507, 508, 512, 
514, 514a, 516, 518, 520, U Potoka, U Pramenů,  
U Samoobsluhy, Večerkova, Za Ještěrkou;

Volební okrsek č. 18005 
–  vo l e b n í  m í s t n o s t  v  ZŠ   Bar t ov i c e , 
Bartovická 129/59,  Ostrava -Bartovice 
pro voliče s t rvalým pobytem na ulicích: 
Bar tovická, Březová, Na Pasekách, Nad 
Luči nou ,  Nové Nád ra ž í ,  Paškova ,  Pod 
Bažant n icí ,  Pod Břez in kou ,  Pod Trat í , 
Sousedská, Šenovská, U Důlňáku, U Lesíka,  
U Statku, Za Školkou, Zahrádkářů;

Volební okrsek č. 18006 
– volebn í  m ís t nos t  v  ZŠ Trnkovecká , 
Trnkovecká 867/55,  Ostrava -Radvanice 
pro voliče s t rvalým pobytem na ulicích: 
Báňská, Batorova, Čechovova, Dvořáčkova, 
Frankevičova, Hranečník, Hutní, Hvězdná, 
Chodounského, K r ušinova, Kubečkova, 
Lučinská, Linkova, Na Kopci, Na Odbočce, 
Na Sedmém, Paculova, Pastrňákova, Pátova, 
Pikartská, Pošepného, Pulkavova, Těšínská č. 
213, 213a, 213b, 215, 217, 221, 221a, 223, 228, 
231, 233, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 247, 
251, 257, 259 a 261, Trnkovecká, Turgeněvova, 
U Lípy, U Rybníka, Úvozní, Výzkumná, Za 
Hostincem.

Šárka Tekielová, starostka

místa konání voleb

Uzávěrka příštího čísla
15. září 2016 
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jsou mezi našimi posluchači známé už po něko
lik desítek let. Bohatá tombola splnila očeká
vání více než stovce šťastných výherců, kteří 
si zakoupili některý z tisíce šesti set prodaných 
lístků. Do večerních hodin pak k tanci a posle
chu hrála skupina HEC, kterou přerušil pouze 
velký ohňostroj na počest dalšího úspěšného 
ročníku pouti v Bartovicích. 

Návštěvníci odcházeli z pouti v dobré náladě, 
děti byly spokojené ze dne plného her a zábavy, 
a nám nezbývá nic jiného než popřát, abychom 
se i za rok zase sešli v tak hojné účasti jako tomu 
bylo letos.

Závěrem děkujeme všem, kteří svou účastí 
přispěli k organizaci celé zdařilé akce. Zejména 
děkujeme sponzorům a dárcům věcných cen do 
tomboly. Zde uvádíme jejich seznam:

SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice
Šárka Tekielová, starostka
Aleš Boháč, místostarosta
Milan Lukáš, zastupitel
Richard Dudek, zastupitel
OZO Ostrava a.s.
AMO a.s.
Cukrářství Aknel
Cukrářství Pavlína Holcová
Pharmos a.s.
STASPO
Teplotechna a.s.
RAMSES Ostrava
FTZÚ, s.p.
Chovatelské potřeby Dagmar Kopečková
Květinářství Pavlína Kozlová

SDH OstravaRadvanice
TJ Sokol Radvanice a Bartovice
Restaurace Slezský dvůr
Restaurace U Břenků
ČSZ OstravaBartovice
AUTO VIVA
Galtop
Pekařství Lipinová
Zdeněk Mohyla
Kateřina Tomanová
Jan Maceček
Umělecké kovářství Bundil
Železářství „Můj vercajk“
CK Vítkovice tours
Divoké kočky
Věra Jakoubková – Mary Kay
Eva Těplíková – Sonetka
Vinný sklep u Sládků
Kadeřnický salón Petra
Auto Mike
Božena Navrátilová

Zároveň upozorňujeme, že nebyla vyzved-
nuta cena v tombole, na výherní los růžové 
barvy s číslem 31. Cena je pro výherce umís
těna na úřadě městského obvodu v kanceláři č. 
14 v 1. patře u paní Jany Sedlákové. Nechť se 
výherce i s výherním lístkem dostaví a cena mu 
bude předána.  (red)

(Pokračování ze strany 1)
XXII. Bartovická…

Výměna trafostanice 
na ulici dalimilova

Z důvodu zlepšení dodávky elektrické 
energie pro stávající odběratele z oblasti kolem 
Dalimilova parku (část ulice Dalimilovy a část 
ulice Těšínské) dojde k výměně trafostanice za 
novou. Odběratele z dané oblasti již delší dobu 
trápí časté výpadky elektrického proudu, proto 
je celý projekt vítán jako přínosným zlepšením 
životních podmínek. 

Konkrétně bude instalovaná nová jed
nosloupová trafostanice a bude provedena 
oprava části vzduchového vedení nízkého 
napětí. Jedná se pouze o zásah do prvních tří 
sloupů na ulici Dalimilova (u parku) a prv
ních tří sloupů na ulici Těšínská (od kruho
vého objezdu k potravinám Hruška). Vedení 
bude vyměněno za nové izolované vodiče. 

Stavba bude prováděna v termínu od 5. 9. 
do 9. 10. 2016. Vyžádá si částečnou uzavírku 
ulice Dalimilova, kde objízdná trasa povede 
ulicí Menšíkovou. Uzavírka bude trvat po 
dobu provádění nezbytně nutných prací těž
kou technikou a při manipulací se sloupy 
elektrického vedení.

Zároveň bude docházet k přerušení 
dodávek elektrické energie v dané oblasti, 
o kterých bude informovat ČEZ vylepením 
letáků. Předběžně by se výpadky elektrické 
energie měly týkat pouze domů na ulici 
Dalimilova v úseku od parku po křižovatku 
s ulicí Ščerbovského a domů v úseku ulice 
Těšínské od kruhového objezdu po prodejnu 
Hruška.

Proto prosíme obyvatele dotčené lokality 
o shovívavost a pochopení po dobu provádě
ných prací, neboť do budoucna tato moderni
zace bude mít pozitivní efekt na kvalitu jejich 
života.

Aleš Boháč,
místostarosta

V rámci zvýšení bezpečnosti silničního pro
vozu a estetizace městského obvodu Radvanice 
a Bartovice jsme v letošním roce provedli 
obměnu dopravního značení včetně sloupů na 
celém území městského obvodu. Málokdo ví, že 
se městský obvod stará o 55 km místních komu
nikací, které máme svěřeny do správy, což čítá 
celkem 143 ulic.

Dopravní značky v celkovém počtu 225 kusů 
jsme zvládli vyměnit vlastními silami pomocí 
pracovníků veřejně prospěšných prací. Většina 
značek byla již nevyhovující a v nepříznivém 
technickém stavu. Byly vybledlé, často i rezavé. 
Z důvodu předcházení případným dopravním 
nehodám nebo prevence jakýchkoliv kom
plikací na místních komunikacích se zdá být 
výměna kompletního dopravního značení pří
nosná a efektivní.

Už při samotné výměně značek byla odha
lena místa, kde dopravní značky chyběly nebo 
byly zcizeny, případně nebyly nikdy nainsta
lovány. Zároveň byla provedena pasportizace 
dopravního značení v digitální podobě, což 
do budoucna usnadní městskému obvodu oka
mžitě identifikovat značku zcizenou či poško
zenou a dává možnost okamžitého řešení takové 

situace bez složitého dohledávání, o jaký druh 
značky se jedná. Bohužel není v našem měst
ském obvodě výjimkou vandalismus právě na 
dopravním značení.

V případě, že ještě na území našeho měst
ského obvodu objevíte „starou“ dopravní 
značku, kterou jsme mohli nedopatřením pře
hlédnout, sdělte nám, prosím, tuto informaci, 
abychom mohli stávající značku také vyměnit 
za novou.

Do budoucna se chystáme pokračovat 
v obdobných aktivitách dále. Konkrétně prove
deme obnovu zrezivělých sloupků s informač
ními tabulemi.

Aleš Boháč, místostarosta

Bylo vyměněno 225 dopravních značek
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Představujeme úřad městského obvodu
Už po několik měsíců představujeme zdejší 

úřad po jednotlivých odborech. Nyní se budeme 
věnovat odboru organizačnímu a vnitřních věcí 
(dále jen „OaVV“).

 Odbor organizační a vnitřních věcí
(1. část)

Zjednodušeně lze říci, že činnost odboru 
OaVV se zabývá vším, co zajišťuje výkon samo
statné a přenesené působnosti orgány městského 
obvodu. Laikovi však ani tato jednoduchá věta 
nepomůže příliš v orientaci v činnostech, které 
konkrétně odbor OaVV zastává. Občan by měl 
vědět, v jakých případech se může na referentky 
odboru obrátit. 

Pro jednoduchost rozdělíme představení 
odboru na 3 části, kterým se budeme v dnešním 
čísle a v číslech následujících RaB novin věnovat. 

Dnes se zaměříme na záležitosti spada
jící do kompetence matrik, evidence obyva
tel a tzv. CZECH POINTU. Příště přiblížíme 
práci agendy přestupků a agendy kultury. Ve 
třetí části zmíníme práci sekretariátu starostky 
a místostarosty, a práci podatelny.

Každý občan zdejšího městského obvodu 
má prakticky s odborem OaVV co do činění. 
Přinejmenším, co se týče evidence obyvatel, 
která, jak už název napovídá, eviduje zdejší 
občany s trvalým pobytem v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice. Každý nově přistěho
vaný občan do zdejšího obvodu se hlásí na odboru 
OaVV k trvalému pobytu. Potřebuje k tomu 
občanský průkaz a nájemní smlouvu nebo výpis 
z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví 
objektu, ve kterém hodlá bydlet. Nově narozené 
děti jsou k trvalému pobytu hlášeny automaticky 

matrikou z místa, kde se novorozenec narodil. 
Zde standardně platí, že trvalý pobyt matky je 
totožný s trvalým pobytem novorozence, pokud 
není ve zvláštních případech stanoveno jinak. 
Rodiče tedy nemusí svá miminka k trvalému 
pobytu vůbec hlásit. Nehlásí se také odhlášení 
z trvalého pobytu, pokud se stěhujete. Stačí, 
když se v novém místě na ohlašovně trvalého 
pobytu přihlásíte a tím se automaticky odhlásí 
i předešlý trvalý pobyt. Složitější je, pokud 
chcete ze svého trvalého pobytu odhlásit jinou 
osobu, která s vámi už třeba nebydlí, ale stále 
figuruje její trvalé bydliště u vás. Tenhle úkon 
prakticky není možný bez správního řízení, ve 
kterém se musí prokázat, že se tato osoba od vás 
už odstěhovala. Může to být prohlášením odstě
hované osoby, svědectvím, případně jinými 
důkazními prostředky, které zákon ukládá. 
Teprve pravomocné rozhodnutí je podkladem 
pro zrušení trvalého pobytu. 

Do kompetence matrik spadají tzv. matriční udá
losti. Těmi mohou být narození, sňatek, úmrtí a vše, 
co se týká změny jména a příjmení. V knize naroze
ných se evidují občané narození v našem městském 
obvodu. Na základě takového narození matrika 
vydává dítěti rodný list. Vzhledem k tomu však, že 
v našem městském obvodu nemáme porodnici, je 
tato matriční událost u nás spíše vzácná. To jenom, 
pokud žena porodí doma nebo prakticky náhodou 
kdekoliv na území našeho městského obvodu, je 
zapsán novorozenec ve zdejší knize narození a je 
mu vydán rodný list na naší matrice. Jak už bylo 
uvedeno, nestává se to však často. Bohužel četnější 
zápisy jsou do knihy úmrtí a s tím spojené vydávání 
úmrtních listů osobám, které na území našeho měst
ského obvodu zemřely. Je to způsobeno umístěním 

LDN v Ostravě – Radvanicích či jiných sociálních 
zařízeních pečujících o seniory. Také sňatky jsou 
evidovány – v knize manželství. Na základě sňatku, 
který se uskuteční v našem městském obvodě, ať už 
je to v naší obřadní síni či na jiném důstojném místě 
městského obvodu, je pak novomanželům vydáván 
oddací list.

O změnách jmen a příjmení také rozhoduje 
zdejší matrika. Ženy si často po rozvodu mění 
zpět svá dívčí rodná příjmení nebo se mění pří
jmení dětí po novém rodiči. Jsou i jiné důvody 
pro změny v těchto údajích, ale nebývají příliš 
časté. Každý případ se řeší individuálně v inten
cích platného zákona.

Na matrice se provádějí také tzv. souhlasná 
prohlášení rodičů o určení otcovství před i po 
narození dítěte. To se děje v případech nesezda
ných svazků. Rodiče se dohodnou i na příjmení, 
po kterém z rodičů ho dítě bude mít. 

Matrika připravuje podklady pro zápisy mat
ričních událostí do zvláštní matriky v Brně, a to 
v případě, že se stane nějaká matriční událost 
našeho občana v zahraničí.

Referentka zdejšího odboru OaVV je zároveň 
pracovnicí kontaktního místa CZECH POINT. 
To znamená, že si u ní za správní poplatek poří
díte výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z obchodního a živnosten
ského rejstříku, bodové hodnocení řidičů a jsou 
zde evidovány a zaznamenány ztráty občan
ských průkazů.

Nové občanské průkazy vydává pouze 
Magistrát města Ostravy na ul. Gorkého 2, 
Moravská Ostrava. Avšak podklady pro vydání 
občanského průkazu dostanete na zdejším odboru 
OaVV (přihlášení k trvalému pobytu, rozhodnutí 
o zrušení trvalého pobytu, oddací list, hlášení 
o ztrátě OP atp.). Bez těchto podkladů nelze nový 
občanský průkaz na magistrátu vyřídit.

V neposlední řadě je ještě potřeba připo
menout, že referentka odboru OaVV provádí 
úřední ověřování podpisů a úřední ověřování 
listin – tzv. vidimaci a legalizaci. Potřebujeteli 
ověřit podpis na nějakém dokumentu, dostavíte 
se s občanským průkazem a před úřednicí listinu 
podepíšete. Ona pak ověří a razítkem doloží, že 
podpis na listině je skutečně váš. Obdobně to 
probíhá při ověřování listiny. Donesete listinu 
a její kopii (můžete kopii pořídit přímo u úřed
nice), ona zkontroluje, zda jsou listiny totožné 
a pak zápisem a razítkem potvrdí, že kopie 
souhlasí s originálem. Nejčastěji se tak ověřují 
různá vysvědčení či rozhodnutí. 

O dalších životních situacích, které na odboru 
OaVV vyřídíte, se dočtete na našich webových 
stránkách www.radvanice.ostrava.cz. 

Kontakt:
Marcela Bartková, 
referent odboru organizačního a vnitřních věcí
1. patro, kancelář č. 14
tel. 599416120
email: mbartkova@radvanice.ostrava.cz

(red)

z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 42. schůzi 
konané dne 13. července 2016
• projednala bytové záležitosti,
• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti,
• schválila rozpočtové opatření,
• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 

názvem „Oprava oplocení hřbitova v Bar
tovicích“,

• rozhodla uzavřít dodatek č. 1 (vedený 
pod č. S 0310/2016/MBaI) ke smlouvě 
o dílo č. S 0148/2016/MBaI se společností 
Construzione s.r.o., 

Rada městského obvodu na své 43. schůzi 
konané dne 27. července 2016
• rozhodla o zavření smlouvy o dílo na realizaci 

stavby „Stavební úpravy klubu důchodců k.ú.  
Ostrava Radvanice“ se zhotovitelem Stavos 
Stavba, a.s.,

• rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky 
č. 9 v domě na ulici Pátova 655/2,  Ostrava
Radvanice,

• schválila použití prostředků z rezervního 
fondu Mateřské školy  Ostrava Bartovice,

• rozhodla odepsat nedobytné pohledávky 
městského obvodu,

• projednala bytové záležitosti,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Revitalizace vnitrobloku bytové 
zóny mezi ulicemi Rokycanova a Matu
šínského v  Ostravě Radvanicích“,

• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti a právu pro
vést stavbu,

• rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení slu
žebnosti,

Rada městského obvodu na své 44. schůzi 
konané dne 10. srpna 2016
• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti a právu pro
vést stavbu,

• doporučila uzavření nájemních smluv 
Základní školy Ostrava Radvanice, Vrch
lického 5 , na pronájem tělocvičny,

• schválila změnu odpisového plánu ZŠ  
Ostrava Radvanice, Vrchlického 5,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Provedení zimní údržby místních 
komunikací a ploch na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice“,

• projednala bytové záležitosti, 
• schválila rozpočtové opatření,
• projednala žádost o pronájem pozemku.

Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu
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Hřbitov neboli pohřebiště je pietní 
místo, kde pohřbíváme své zesnulé, 
navštěvujeme a pečujeme o jejich hroby. 
Zpravidla je ohraničen oplocením a pří
chod na něj je vstupní bránou. V našem 
obvodě máme hřbitovy dva, ten větší je 
u Římskokatolického kostela v Ostravě
Radvanicích a ten menší na Bartovické 
ulici v OstravěBartovicích. Bohužel na 
obou je stávající oplocení zchátralé, nepů
sobí důstojným dojmem, na mnohých 
místech je nebezpečné a tím i usnadňuje 
přístup vandalům do prostor, které slouží 
k odpočinku našich blízkých zesnulých. 
Z těchto důvodů se městský obvod roz
hodl realizovat výstavbu nového oplocení 
nejprve hřbitova v OstravěBartovicích. 
Podél ulice Bartovické bude odstraněn 

stávající živý plot a bude nahrazen kon
strukcí z pohledových betonových tvárnic 
a to včetně sloupků. Mezi sloupky budou 
umístěny ozdobné ocelové konstrukce v 
barvě grafitové černé. Ze vstupní strany 
hřbitova bude obdobná konstrukce dopl
něná o kovanou ozdobnou bránu a branku. 
Pro realizaci díla byla ve výběrovém řízení 
vybrána společnost ENESPO s.r.o. a do 
konce letošního roku by měl mít hřbitov 
nový plot včetně vstupní brány. A příští rok 
bychom se mohli pustit do rekonstrukce 
oplocení hřbitova v OstravěRadvanicích, 
které bude vzhledem k velikosti podstatně 
náročnější, ale doufáme, že i tato pláno
vaná investice bude úspěšná.

Šárka Tekielová, 
starostka

Na řadu přichází hřbitovy

Změny zákona o ochraně veřejného zdraví 
přiměly město Ostravu k přijetí obecně 
závazné vyhlášky č. 7/2016 „o stanovení 
závazných podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných sportov
ních a kulturních podniků, včetně tanečních 
zábav a diskoték konaných ve venkovních 
prostorách, v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku”.

Vyhláška schválená zastupitelstvem 
města 22. června 2016 vyjmenovává jednot
livé akce na území Ostravy, které lze provo
zovat s prodlouženou dobou konání od šesti 
hodin ráno do půlnoci (3. skupina), dvou 
hodin (2. skupina) nebo tří hodin ráno (1. 
skupina) následujícího dne. Všechny ostatní 
podniky mohou být pořádány pouze v době 
od šesti hodin ráno do deseti večer, kdy 

začíná noční klid. Oznamovací povinnost se 
na ně nevztahuje.

Do první skupiny patří např. velké fes
tivaly, jako jsou Colours, Beats for Love, 
Oldies, Beerfest, Majáles vesměs konané 
v Dolní oblasti Vítkovice, ale také Cirkulum 
v Porubě, Honění krále ve Lhotce, Michalfest 
v Michálkovicích aj. Do druhé kategorie patří 
např. Olympijský park v centru, Ostrava 
v plamenech, Třebovický koláč, Rozloučení 
s létem v Krásném Poli. Ve třetí skupině figu
rují Zažít Ostravu jinak, Pouť babího léta 
v Porubě, Burčák fest v Radvanicích a další.

Kompletní text vyhlášky a seznam spor
tovních a kulturních podniků s prodlouženou 
dobou konání najdete na webu města www. 
ostrava.cz v sekci Úřad – Právní předpisy. 

Je potřeba zdůraznit, že vyhláška vydalo 
statutární město Ostrava a jednotlivé měst
ské obvody včetně místních organizací se jí 
musejí řídit.

(red)

akce 
v knihovně
TĚŠÍNSKÁ 307 | RADVANICE

 Sedm pohádek pro malé 
myšky
čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 6. září | od 10 do 11

 Chlupáči
výtvarné odpoledne pro děti
vytváříme hady z chlupatých 
drátků
čtvrtek 8. září | od 13 do 14.30

 Po stopách stop
soutěž pro děti – určování stop 
zvířat
14. září | od 13 do 14 

 Moudrá kmotra sova
výtvarné odpoledne pro děti
tvoříme sovičky z papíru
čtvrtek 22. září | od 13 do 15

 Našlapujeme podzimní 
přírodou
test pro děti na téma lesních 
zvířat

 Záchranné projekty ZOO 
Ostrava: 
Pomáháme chránit zvířata
výstava fotografií ZOO Ostrava

EVROPSKÝ TÝdEN mOBILITY
 Kolobrndění
výtvarné odpoledne pro děti 
spojené se závody na 
koloběžkách
pondělí 21. září | od 9 do 11

 Značky malé Kačky
test pro děti o dopravních 
značkách

 Kam vyrazit na víkend?
výstava knih na téma 
cyklovýlety
září | během půjčování 

Část akcí je dotována z poskytnuté 
účelové dotace Mob Radvanice 

a Bartovice.

město vydalo novou vyhlášku 
pro pořádání akcí
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Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
pořádá každoročně dva turnusy příměstského 
tábora pro děti z rizikových a sociálně slabých 
rodin. První turnus, o kterém jsme psali v minu
lých RaB novinách, proběhl v druhé půlce čer
vence. Druhý pětidenní turnus se konal od 15. 
do 19. srpna. Cílem akce je vyplnit volnočasové 
aktivity dětí a mládeže smysluplně a využít 
těchto aktivit k prevenci kriminality dětí a mlá
deže jako jedním z prvků kontinuity prevence 
kriminality v našem městském obvodu. Na 
financování příměstského tábora byla využita 
dotace statutárního města Ostravy.

Obou turnusů se zúčastnilo celkem 40 
dětí z našeho městského obvodu. Na pro
gramu měly děti kromě her a soutěží pro
hlídku zdejší hasičské stanice, zápolení na 
dopravním hřišti, návštěvu ZOO Ostrava, 
výlet na Pustevny a mnoho dalšího. Právě 
výlet na Pustevny se dětem líbil ze všeho 
nejvíce. Je to až neuvěřitelné, ale některé 
děti viděly poprvé v přírodě volně rostoucí 
borůvky, které si mohly nasbírat, a některé 
si zase spletly ovce s velbloudy. V těchto 
sit uacích si  l ze uvědomit ,  jak vzdálené 
mohou být od sebe světy sociálně slabých 

rodin se světy rodin plně funkčních. Přínos 
podobných akcí je zcela evidentní, zejména 
pro děti, které si svou osobnost teprve utvá
řejí, a mohou si hodnoty života ještě včas 
uvědomit.

Kromě vedoucí tábora Veroniky Štvrtňové 
se dětem věnovali strážníci Městské policie 
Ostrava, útvaru prevence kriminality, kterým 
patří také velký dík a pochvala za skvělou orga
nizaci a trpělivost.

Už teď je jasné, že si děti příměstský tábor 
moc užily. 

(red)

Příměstský tábor má za sebou druhý turnus

V sobotu 13. 8. 2016 si připomněli hasiči SDH  
Ostrava Radvanice ve spolupráci s městským 
obvodem Radvanice a Bartovice 120. výročí 
svého vzniku. Oslava to byla velkolepá, jak se 
mohlo přesvědčit několik stovek účastníků celé 
akce z řad hasičů i široké veřejnosti.

Před slavnostním zahájením celé akce, které 
bylo stanoveno na 14:00 hodin, se městským 
obvodem projela kompletní hasičská technika. 
A že bylo co k vidění! Naleštěná hasičská auta, 
plně funkční historická vozidla se stříkačkami, 
hasiči v dobových kostýmech, ale zároveň 
i moderní současné vybavení hasičského sboru.

Celodenní program se točil jenom kolem 
hasičů. V úvodu vystoupily sličné mažoretky, 
následovala ukázka historického zásahu, mladí 
hasiči pak sehráli své představení prezentu
jící jejich koníček. Poté mohli návštěvníci vidět 
ukázky nejprve vyproštění osoby z havarovaného 
vozu a poté hašení požáru osobního automobilu.

O doprovodný kulturní program pro děti 
i dospělé se postarali bratři Chabičovští, sku
pina BLAF, bubenická show, Kabát Revival a po 
setmění byla k vidění obrovská ohnivá show 
skupiny Pyroterra. K tanci a poslechu do noč
ních hodin hrála kapela Cover Band.Celou akci 

moderoval Jiří Basta.
Poděkování patří sponzorům: Moravskoslezský 
kraj, Statutární město Ostrava, Best Ostrava 
s.r.o., Luing Pyrex, spol. s.r.o., Hasičská vzá
jemná pojišťovna a.s. Největší dík však patří 
všem členům SDH Radvanice za pomoc při 
organizaci hasičské slavnosti, ale také za svou 
účast ve sboru.

SDH  Ostrava ‑Radvanice

SdH  Ostrava ‑Radvanice oslavil 120 let od svého vzniku
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10.9. 14.00
Radvanické slavnosti 
ul. Poláškova

21.9. 14.00
KD Radvanice-Výlet 
do neznáma

21.9. 15.00
47. schůze Rady 
MěOb RaB-kancelář 
starostky 

22.9. 16.00
KD Bartovice-Už je 
po prázdninách

v měsíci září

Kalendář
událostí

Naši 
jubilanti

V souladu s novelou zákona o obcích 
č. 106/2016 Sb,. můžeme zveřejnit gratulaci 
občanů pouze se souhlasem občana, jehož 
se gratulace týká. Budeteli mít zájem o uve
řejnění životní události v RaB novinách, 
dostavte se, prosím, do uzávěrky novin – 
tedy do 15. dne v měsíci předem – na sekre
tariát úřadu městského obvodu do kanc. 
č. 15 v 1. patře nebo kontaktujte p. Šárku 

Krkoškovou, tel. 599 416 100.

Oslava 
jubilea

Své krásné životní jubileum osmdesát let 
oslavila v úžasném životním elánu a opti
mismu paní Ilona Kovářová, která společně 
se svými nejbližšími přivítala návštěvu pana 
místostarosty Aleše Boháče s velkým potěše
ním. Jubilantce, dlouholeté obyvatelce našeho 
městského obvodu, pan místostarosta popřál do 
dalších let pevné zdraví, osobní pohodu a stále 
dobrou náladu.

Šárka Krkošková,  
pověřena vedením odboru OaVV

Starostka městského obvodu 

Radvanice a Bartovice  

Vás zve na

slavnostní 
vítání 
občánků 
1. října 2016 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 inter
netové televizi městského obvodu musí 
zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj 
písemný souhlas.

Šárka Tekielová,
starostka

Dne 16. září 2016 oslaví 55 let 
společného života manželé 

Erna a Václav 
Pavelkovi. 

K tomuto výročí blahopřejí synové 
Václav a Dalibor s manželkami, vnoučata 

a pravnoučata Damián, Benedikt 
a Natálka posílají sladkou pusu. 

VÝzVa – SRaz SPOLužáKů
U příležitosti 60. výročí ukončení školní docházky na ZŠ Vrchlického v Ostravě-

-Radvanicích bychom rádi uspořádali sraz spolužáků ročníků 1941–1942. Navrhujeme 
poslední týden v říjnu. Máteli zájem o toto setkání, ozvěte se a potvrďte svou účast na adresy:

Marie (Lyčková) Sniegoňová,  Ostrava Bartovice, Sousedská 12, tel.: 737 826 637
Mirka (Pavelková) Pěčková,  Ostrava Radvanice, Stařešínská 4, tel.: 775 083 473 

(595 178 660)
Věříme, že se nám to podaří a těšíme se!!!

základní umělecká škola 
E. Runda

pobočka Ostrava 
Radvanice

Pro školní rok 2016–2017 jsme připravili 
nabídku možností vzdělávání Vašich dětí

v hudebním a výtvarném oboru.

V hudebních oborech si děti mohou vybrat 
některý ze strunných, dechových nebo klá
vesových nástrojů. Nabízíme také výuku 

zpěvu.
Pro nejmenší nabízíme setkávání 

v „Přípravné hudební výchově“, kde se děti 
hravou formou seznámí se základy hudby 

a mohou si následně zvolit některý z hudeb
ních 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 soutěžích, 
tak v profesionálním životě. Stejně krásné 
je však také amatérské pěstování hudby, 

která se pak stane hodnotným celoživotním 
průvodcem.

V tom všem chceme být Vám i Vašim dětem 
nápomocni.

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



Dne 3. září 2016  
si připomínáme  

již 2. smutné výročí,  
kdy nás opustil můj manžel  

pan 

Antonín Sasyn. 
Vzpomínají manželka Milada 

s rodinou. 

Dne 18. 9. 2016  
jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí paní 

Naděždy Sochacké 
z  Ostravy Radvanic. 

Zároveň vzpomeneme 25. 10. 2016 její 
nedožité 77. narozeniny. 

Vzpomíná manžel s rodinou. 

Dne 12. 9. 2016 vzpomínáme 
5. smutné výročí  

úmrtí pana 

Jiřího Knybla 
z  Ostravy Radvanic. 

Vzpomíná manželka s rodinou. 
Děkujeme všem,  

kteří vzpomenou s námi.

V hlubokém zármutku oznamujeme 
všem přátelům a známým, že nás dne 

16. 8. 2016 po těžké nemoci opustil pan 

Josef Sedláček 
z O.Radvanic. 

Za celou zarmoucenou rodinu manželka 
Marie a dcery Radmila, Renata a Marta 
s rodinami, vnoučata Karel, Miroslav, 
Josef, Dominik a Adam a pravnoučata 

Alex a Simonka. 
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Do bývalé radvanické cukrárny Barborky, 
která byla delší dobu uzavřená, se vrátil život. 
Prostory prokoukly novým vzezřením, inte
riér zdobí židličky se srdíčky a mašličkami. 
Cukrárnu si pronajala paní Ivona Cielecká. 
Dnešní díl seriálu o podnikatelích našeho měst
ského obvodu věnujeme tedy sladkostem, las
kominám a dobrotám z nově vzniklé Cukrárny 
a Labužníčku.

Jak už název napovídá, kromě sladkého 
občerstvení, zákusků a dortů, si lze vychutnat 
i další nesladké pochutiny, např. chlebíčky, sma
ženky či grilované párky v křupavé bagetě. Ale 
paní Cielecká vsadila na dobrý vkus návštěvníků 
a svou nabídku obohatila o gofry s čokoládovým 

fondue a výtečné francouzské palačinky, jejichž 
vůně se cukrárnou line už od vstupních dveří.

Na podnikání není paní Cielecká úplně sama. 
Má podporu zejména ve své rodině.

 „Říká se, že když je člověku nejhůř, vrací 
se do doby dětství. Stejně tak jsem to udělala 
i já a za vše vděčím mému tatínkovi, který mi 

pomohl získat nájemní prostory od svého kama
ráda, a mé mamince, která si vždy přála mít 
takovou cukrárnu a poskytla mi garanci k vyko
návání této činnosti. Rovněž velké díky patří mé 
dceři, která mi v cukrárně pomáhá,“ řekla paní 
Cielecká.

V nabídce cukrárny najdete také teplé a stu
dené nápoje, koktejly a pochutnat si můžete 
na vyhlášené zmrzlině z Opočna. V současné 
době si lze již zadávat objednávky na vánoční 
cukroví.

Závěrem lze popřát paní Cielecké hodně 
nových podnikatelských úspěchů a nám 
návštěvníkům spoustu chuťových zážitků.

Kontakt:
Cukrárna a Labužníček
Ivona Cielecká
Těšínská 385/306
716 00 Ostrava Radvanice
Tel.: 731 329 895
Email: ivonacielecka@seznam.cz

Kateřina Tomanová

SERIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Na skvělé francouzské palačinky do cukrárny



PRODEJ
PALIVOVÉHO 
DŘEVA
Smrk: 
	 špalky	30	cm	 650	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 750	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	 1100	Kč	/	1prm/s
Odkory	délky	2	m	 400	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	
za	35	Kč/ks.

Tel.: 725 987 422

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	

Vnitrostátní	a	mezinárodní	 
doprava	do	3,5	t

AUTODOPRAVA
 Lechowicz Lukáš

tel.  : +420 737 311 295
Revírní 990/3, 716 00  Ostrava ‑Radvanice

E‑mail:  
autodoprava.Lechowicz@seznam.cz

www.lechowicz.cz
- autodoprava, stěhování

- půjčovna dodáve
- autodíly

- oleje, maziva, filtry

0 0 0 0 0 2 2 1

m3

0 0 0 0 4 2 5 3

m3

www.ovak.cz

inzerce

Je tady další varování před podvodnými 
praktikami lidí, kteří se snaží vydělat na důvě
řivosti seniorů. Ačkoliv je nařízením města 
č. 1/2013 (tržní řád) striktně na celém území 
města Ostravy zakázán podomní prodej, lidé to 
buď nevědí nebo se domnívají, že nabídka služeb 
není prodejem. To je ovšem mylná domněnka. 
Podomní prodejce je i ten, který bez předcho
zího objednání sám vyhledá potencionálního 
uživatele zejména obcházením domů a bytů 
a nabízením zboží a služeb. Přitom mohou pro
dejci občany nejen nalákat na zdánlivě výhodné 
nabídky, ale pod záminkou prodeje a nabídky 
služeb také odcizit peníze a jiné cennosti z bytu, 
kam je obyvatelé sami pozvali. Bohužel se nám 
tyto případy začaly opět v našem městském 
obvodu množit.

Obvykle o tom, že vám nesmí do domu nikdo 
chodit prodávat deky a hrnce, jste už slyšeli. 
Ale věděli jste, že v případě návštěvy nabídky 
nového dodavatele elektřiny se jedná také 
o podomní prodej? V minulosti jsme zazname
nali případy, že přišli dva muži do bytu údajně 
kontrolovat poslední faktury za plyn a elektřinu. 
Důvěřivý dvaaosmdesátiletý nájemník jim 
faktury donesl, ale aby nestáli jen tak u dveří, 
pozval je dál. Muži mu řekli, že nesouhlasí 
výpočty a chtěli vidět smlouvy, aby zkontrolo
vali jejich obsah. Pak oznámili nájemci možnost 
levnějších odběrů energie a plynu se slovy, že 
se to „musí přepsat“. Nájemce vůbec nevěděl, 
že jde o jiného distributora, než doposud má, 

a všechno jim podepsal. Teď paradoxně platí 
více a netuší, co má s tím dělat.

Na úřadě se nám množí v současné době různá 
hlášení seniorů, že je navštěvují lidé a nabízejí 
jim výhodné půjčky a finanční výpomoci. Tyto 
aktivity jsou také nedovolenými praktikami 
a zákon je přímo zakazuje. Je potřeba zdůraznit, 
že nabízené půjčky nejsou vůbec výhodné, ba 
naopak, při nesplácení jsou likvidační pro toho, 
kdo si takovou půjčku vezme. 
Lze tomu předejít? 

Především jde o to, nepouštět cizí osoby do 
domu a už vůbec ne do bytu. Nebojte se říct 
důrazně „NE, NECHCI!“. Pokud už některý ze 
sousedů do domu podomního prodejce pustí a ten 
zaklepe na dveře nebo oslovuje další obyvatele 
domu, je třeba mu říci, aby dům opustil. V pří
padě, že tak neučiní, je třeba přivolat strážníky 
městské policie, kteří na místě zjednají pořádek. 
Jedná se totiž o přestupek porušením nařízení 
města a jako takový jsou strážníci oprávněni jej 
řešit. Mohou prodejci uložit i blokovou pokutu 
nebo sepsat oznámení o přestupku a postoupit 
věc správnímu orgánu k projednávání.

Buďte, prosím, obezřetní k sobě i k ostatním 
lidem ve vašem okolí, zejména z řad seniorů, 
kteří bývají jednoduchým terčem pro nekalé 
praktiky podomních prodejců. Neváhejte se 
obrátit na městskou policii ihned v případě, když 
zaznamenáte obdobné aktivity jedinců a firem, 
jež se neštítí parazitovat na slabších občanech. 

(red)

Pozor na podomní prodejce! zaplatili jste 
komunální odpad?
Přestože je již po splatnosti poplatku (30. 6. 
2016), stále máte možnost provést úhradu BEZ 
NAVÝŠENÍ!
Výše poplatku: 498 Kč na osobu a kalendářní rok
Číslo účtu: 300151649297309/0800
Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo 
bankovním převodem získáte na stránce www.
ostrava.cz – Platba za komunální odpad. Stačí 
zadat rodné číslo. Případně se informujte na 
telefonním čísle 844 12 13 14 nebo emailem na 
adrese: komunalniodpad@ostrava.cz.

Pokud nám sdělíte svou emailovou adresu, 
budeme vás informovat o případném nedoplatku 
či v následujících letech na blížící se splatnost. 
Stačí napsat vaše jméno a příjmení, adresu a datum 
narození na adresu komunalniodpad@ostrava.cz 
nebo platbyzaodpad@ostrava.cz. MMO

Pěstitelé pozor!
Komu narostla velká slunečnice, a to buď 

velké květenství nebo vysoká rostlina, přihlaste 
se do 20.září 2016 do vyhodnocení soutěže osobně 
u paní Sniegoňové nebo na jejím tel. č. 737 826 637 
případně na tel č. 596 227 100 (záznamník, kde 
uvedete jméno, adresu, případně kontakt). My 
pak přijedeme, přeměříme, vyfotíme a výherce po 
zásluze odměníme a jejich jména zveřejníme.

Výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice
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