
II. RaB Štrúdlování
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice 

a Bartovice ve spolupráci se ZO ČZS Ostrava-Bartovice 
zvou všechny spoluobčany na II . ročník „RaB 
Štrúdlování“, do kterého máte možnost přihlásit „své“ 
záviny ve dvou kategoriích, a to sladké a slané, jako soutě-
žící, nebo zúčastnit se jako divák-porotce.
Termín: 21. 10. 2016
Místo: Společenský dům v Ostravě-Bartovicích
Program:
 9:00 soutěž tříd (MŠ a ZŠ) o nejlepší záviny
 9:00–11:30 vystoupení Klaunů z Balónkova
 11:30 vyhlášení nejlepších třídních závinů  

(kategorie sladká a slaná)
 15:00  zahájení soutěže
 15:10–17:00 Zdeněk Krásný
 15:10–15:30 ochutnávka a hodnocení závinů porotou
 15:30–17:00 veřejná ochutnávka a hodnocení závinů 

návštěvníky
 17:00 skupina REXTON
 18:00 vyhlášení výsledků (kategorie sladká a slaná)
 18:30  skupina REXTON (k poslechu a k tanci)
Podmínky soutěže (organizační zajištění):
1) Termín pro odevzdání vzorků: 20. 10. 2016 v čase 16:00-18:00 
hod. a 21. 10. 2016 v čase 8:00-11:00 hod. ve Společenském domě 
v Ostravě-Bartovicích organizátorům.
2) Počet soutěžních vzorků: max. 3 druhy nakrájených závinů na 
20 kousků (vzorky mohou být jakékoliv – sladké, slané, zeleni-
nové, masové, sýrové nebo ovocné, krájené před i po upečení…).
3) Ke vzorkům přiložit popisku, na které bude uvedeno, o jaký 
závin se jedná (např. křehký ořechový, tažený jablečný apod.). 
Pro zajímavost je možno uvést i odrůdu ovoce nebo zeleniny, ze 
které je náplň závinu.
4) Do vyhlášení výsledků je soutěž anonymní. Soutěžící odevzdá 
závin, bude zapsán do seznamu a bude mu přiděleno číslo.
5) Hodnocení závinu:
a)  odborná porota
b) veřejné hlasování – návštěvníci akce (degustace max. 

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

6) Vyhlášení výsledků provede odborná porota včetně výsledků 
veřejného hlasování.
7) 1.–3. místo bude ohodnoceno věcným darem.
Vstup volný, v předsálí zajištěn prodej bižuterie z přírodních 
kamenů, keramiky a výrobků ze dřeva. Nezisková nadace „Srdce 
pro Afriku“    bude prodávat upomínkové předměty a bižuterii ze 
skleněných korálků vyrobených dětmi i dospělými v Afice.

Srdečně zveme všechny soutěžící i návštěvníky a těšíme se 
na Vaši účast. Šárka Tekielová, starostka

První zářijový den se to začalo dětmi 
hemžit v okolí školy už od brzkého rána. 
Prvňáčky doprovázeli rodiče a všichni 
netrpělivě očekávali, jaký ten jejich první 
den ve škole bude. Zatímco se třídy těch 
nejmenších naplnily pyšnými dětmi 

s pocitem, že „už jsme školáci“, u star-
ších žáků stále převládaly vzpomínky na 
prázdniny, o kterých si bujaře vyprávěli.

Letos do lavic poprvé usedlo 58 dětí, 
které se rozdělily do čtyř prvních tříd:
 I.A - 16 žáků – budova odloučeného 

pracoviště Havláskova 1.
 I.B – 14 žáků- budova odloučeného 

pracoviště Havláskova 1.
 I.C – 14 žáků – budova odloučeného 

pracoviště Bartovická 59.
 I.D – 14 žáků – budova odloučeného 

pracoviště Trnkovecká 55.

Ke dni 1. 9. 2016 má škola celkem 
437 žáků. Z toho budova Vrchlického 
5 – 149 žáků, budova odloučeného 
pracoviště Havláskova 1, Radvanice – 
118 žáků, budova odloučeného praco-
viště Trnkovecká 55, Radvanice – 105 
žáků, budova odloučeného pracoviště 
Bartovická 59, Bartovice – 65 žáků.

Přejeme dětem úspěšný školní rok, 
rodičům radost z úspěchů jejich dětí a uči-
telům trpělivost v jejich záslužné práci.

(red)

zdaRma  ROČNÍK XXIV | řÍjeN 2016

Statutární město Ostrava
Informační měsíčník občanů městského obvodu 
Radvanice a Bartovice

RaB NOVINY

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

děti opět usedly do lavic



Nejen sluníčko a horké letní počasí přilákalo 
návštěvníky v druhou zářijovou sobotu na tra-
diční Radvanické slavnosti, ale také pestrý kul-
turní program, který byl zárukou dobré zábavy. 
Po zahájení ve 14 hodin byla připravena předsta-
vení pro naše nejmenší návštěvníky. Nejprve si 
připravily děti z mateřských i základní školy svá 
taneční a pohádková hudební vystoupení. Poté 
celou hodinu tančila a zpívala Míša Růžičková, 
známá také z televizních pořadů pro děti.

Hlavním hostem Radvanických slavností 
byla zpěvačka Ilona Csáková. Jak nám sama 
řekla, na vystoupení se moc těšila a očekávala, 
jak ji zdejší publikum přijme, když nikdy před 

tím u nás nevystupovala. Ještě před samotným 
koncertem však byla už v obležení fanoušků, 
kteří se chtěli se známou zpěvačkou fotit a doža-
dovali se podpisů do památníčků nebo na ruku. 
Pak zazněly všechny její známé písničky – 
Amsterodam, Malý vůz, Růžová, Tornero atd.

K tanci a poslechu hrála až do večerních 
hodin skupina HEC, kterou prostřídal Marcel 
Woodman se svým bandem. Nechyběl také 
večerní ohňostroj. Celou akcí provázel moderá-
tor Rádia Čas Rock David Zbavitel.

V doprovodném programu se představili 
místní kynologové s ukázkou jejich práce 
výcviku psů, pak městská policie předvedla 

jízdu na služebních konících a také SDH Ostrava-
Radvanice přiblížil těžkou a záslužnou práci 
dobrovolných hasičů při zásahu u dopravní 
nehody. Byla nasimulována srážka automo-
bilu s cyklistou a jeho následné vyproštění 
a záchrana života.

Ke slavnostem neodmyslitelně patří stánky 
s občerstvením a jiným zbožím, nebo také 
pouťová zábava a kolotoče. To všechno mohli 
návštěvníci vidět, vyzkoušet a nechat se unést 
báječnou atmosférou na jedné z posledních letoš-
ních letních akcí městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, která se opět vydařila. Poděkování 
patří všem organizátorům akce a také místním 
hasičům z Radvanic za pomoc při průběhu slav-
ností.

(red)
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Radvanické slavnosti

Školní budova na ul ici Vrchl ického 5 
v Ostravě -Radvanicích prochází v posled-
ních letech komplexní rekonst rukcí. Jak 
jsme již naše občany informovali dříve, škola 
dostala novou fasádu, zateplení, okna, stře-
chu, třídy nabraly na modernizaci interiérů 

i novém vybavení, šatny byly rekonstruo-
vány. Další etapa oprav proběhla o letošních 
prázdninách, kdy došlo ke kompletní rekon-
strukci sociálních zařízení a výmalbě všech 
prostor školy. 

Na prázdniny se ve školní budově místo žáků 
usídlili stavebníci a řemeslníci, aby provedli 
opravu sociálních zařízení (pánské, dámské toa-
lety, toalety pro personál) spočívající především 
ve výměně rozvodů vody a kanalizace, řešení 

přívodu teplé vody na toalety a do jednotlivých 
tříd, nové povrchové úpravy (keramický obklad 
a dlažba), výměnu zařizovacích předmětů, radi-
átorů a dveřních křídel. 

Žáci a učitelé tak mohou od 1. září letoš-
ního roku využívat ke své výuce moderní, plně 
rekonstruovanou budovu, která je v souladu se 
všemi platnými legislativními normami, a bude 
jistě sloužit spoustu dalších let.

(red)

Ve škole se o prázdninách opět pracovalo



Rada městského obvodu na své 45. schůzi 
konané dne 24. srpna 2016
• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-

cích o zřízení služebnosti,
• souhlasila s výpůjčkou mezi Základní školou 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 a Základní 
uměleckou školou Edvarda Runda,

• projednala bytové záležitosti,
• roz hod la  o  zá měr u pronájmu objek t u 

Společenského domu na ulici Bartovická 459/8, 
Ostrava-Bartovice,

• projednala návrh obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí,

• projednala materiály pro jednání zastupitelstva 
městského obvodu,

• schválila termín a program konání zastupitel-
stva městského obvodu,

• schválila rozpočtové opatření,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o sběru, svozu, využívání a odstraňování 
odpadů se společností OZO Ostrava s.r.o.,

• projednala návrh statutárního města Ostravy 
o svěření pozemků městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice,

• schválila uzavření budoucí darovací smlouvy 
s Moravskoslezským krajem,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
akce „Revitalizace vnitrobloku bytové zóny 
mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského 
v Ost ravě-Radvanicích“ se společnost í 
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.,

• souhlasila s potvrzením referenčního listu spo-
lečnosti SILNICE CZ s.r.o.,

• rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě se 
společností Costruzione s.r.o.,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na vypracování projektové dokumentace 

ke stavebnímu řízení a provádění stavby, na 
zpracování rozpočtu stavby a energetického 
hodnocení budovy pro stavbu „Energetické 
úspory bytových domů ulice Rokycanova 
a Kobrova v Ostravě-Radvanicích“,

Rada městského obvodu na své 46. schůzi 
konané dne 7. září 2016
• schválila dodatek ke smlouvě s Ing. Kateřinou 

Tomanovou,
• rozhodla o vypsání veřejné zakázky pod 

názvem „Opravy MK Ostrava-Radvanice“,
• rozhodla o záměru pronájmu části střešního 

pláště a půdních prostor v budově ZŠ na ulici 
Vrchlického,

• vzala na vědomí organ izačn í opat řen í 
Radvanických slavností,

• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-
cích a smluv o zřízení služebnosti, 

• rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 
se společností SLONKA s.r.o.,

• vzala na vědomí požadavky na kapitálový roz-
počet statutárního města Ostrava,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu pod názvem „Souvislá údržba chodníků 
podél ul. Šenovské včetně řešení odvodnění“,

• rozhodla o uzavřen í darovacích smluv 
na f inanční dar na zajištění ohňostroje na 
Radvanických slavnostech,

• rozhodla o uzav řen í smluv o d í lo pod 
názvem „Energetické úspory bytových domů 
ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě-
-Radvanicích“ se společnostmi MS-projekce 
s.r.o., PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o., Projekce 
Guňka s.r.o.,

• rozhodla o uzavření plných mocí na akce 
„Revitalizace údolní nivy – Radvanický 
mokřad“ a „Stavební úpravy a př ístavba 

hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě-
-Radvanicích“.,

Zastupitelstvo městského obvodu na 
11. zasedání zastupitelstva konaném dne 
8. září 2016
• schválilo uzavření dohody o uznání dluhu 

a uzavření splátkového kalendáře,
• schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů roz-

počtu městského obvodu za leden-červen 
2016,

• rozhodlo akceptovat neuplatnění předkup-
ního práva a prodej budovy č.p. 1287 v k.ú. 
Radvanice a uzavřít dohodu o uznání dluhu 
a úhradě dluhu,

• rozhodlo souhlasit s přijetím daru – pozemku 
parc.č.789/11 v k.ú. Radvanice,

• rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. 
č. 782/84 v k.ú. Radvanice,

• vzalo na vědomí protokol o kontrole ze dne 
21. 4. 2016, jejímž předmětem byla kont-
rola postupů městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice u převodu nemovitých věcí 
z majetku městského obvodu v letech 2013 
-2015,

• rozhodlo o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
č. 15236233 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na financování 
projektu „Energetické úspory objektu hasič-
ské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-
-Bartovicích“.

Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu

z jednání místní samosprávy
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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: 31. října – 1. listopadu 2016  
(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. ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
6. ul. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
7. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
8. ul. Kobrova 1 ks

 Radvanice: 1. listopadu – 2. listopadu 2016  
(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. křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

 Bartovice: 2. listopadu – 3. listopadu 2016  
(středa přistavení, čtvrtek 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: 3. listopadu – 4. listopadu 2016 
(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 domácnosti, 
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

ÚKLIdOVÁ aKCe – podzim 2016
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Představujeme úřad městského obvodu
Už po několik měsíců představujeme zdejší 

úřad po jednotlivých odborech. Nyní se věnu-
jeme odboru organizačnímu a vnitřních věcí 
(dále jen „OaVV“).

 Odbor organizační a vnitřních věcí
(2. část)

V minulém čísle jsme si přiblížili kompetenci 
matrik a evidence obyvatel. Nyní si přiblížíme 
práci agendy kultury a agendy přestupků.

Co se týká agendy kultury, lze zjednodušeně 
říci, že odbor řeší a sjednává veškeré náležitosti 
týkající se kulturního vyžití obyvatel městského 
obvodu. Zároveň pořádá a organizuje kulturní 
akce. Běžný občan si ani neuvědomí, jak náročné 
je zorganizovat třeba pouť, ples, divadelní před-
stavení nebo koncert, aby byla akce vydařená, 
úspěšná a zavděčila se většině našich obyvatel. 
Někdy jsou na referentku kultury kladeny ze 
stran návštěvníků kulturních akcí tak vysoké 
nároky, že referent mnohdy, nadneseně řečeno, 
zajišťuje i „pěkné počasí“.

Oproti agendě kultury, která může být vní-
mána jako krásná a kreativní, je agenda přestup- 
ků už méně lichotivá. O kreativitě lze uvažovat 
pouze v souvislosti s různorodostí postihova-
ných činů některých našich občanů. Referentka 

agendy přestupků přijímá nejčastěji podněty od 
Policie ČR, popřípadě z jiných úřadů. Někdy 
samotný přestupek přijdou nahlásit vnímaví 
občané nebo poškození. Správní orgán v sou-
ladu s platnou legislativou vyhodnotí, zda je čin 
popsaný v podnětu kvalifikován jako přestupek 
a pak vyzve podezřelého z přestupku k podání 
vysvětlení. Poté následují sankce. Nejčastěji se 
řeší přestupky proti občanskému soužití a proti 
užívání majetku. Jedná se o různé drobné krá-
deže v obchodech, ublížení na cti, drobné ublí-
žení na zdraví a vyhrožování újmou na zdraví, 
rušení nočního klidu aj. Ročně se řeší více než 
stovka přestupků. Sankce se určuje na základě 
posouzení ve vztahu k závažnosti přestupku, 
způsobu provedení, hodnoty škody, četnosti 
přestupku a případně i podle jiných důležitých 
okolností. Využívají se sankce napomenutí, 
pokuty (ročně se uloží pokuty v celkové výši 
až 40 tis. Kč), zákaz činnosti, propadnutí věci, 
kterou byl přestupek spáchán, v krajním případě 
i zákaz pobytu.

Samotné přestupky jsou odrazem společen-
ské atmosféry v současné době. Lidé jsou na 
sebe mnohdy zlí, neřeší si svoje problémy sami, 
zejména ty rodinné a majetkové. Také bezpeč-
nostní systémy v obchodech jsou dnes velmi 

dokonalé a odhalí drobné krádeže, které by 
v minulosti mohly uniknout. To vše zapříčinilo 
nárůst přestupků jako takových. 

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

 
Kontakt:
Jana Sedláková,
 referent odboru organizačního a vnitřních věcí
1. patro, kancelář č. 14
tel. 599 416 113
e-mail: jsedlakova@radvanice.ostrava.cz

(red)

Omezení vjezdu 
nákladních automobilů 
s hmotností nad 3,5 t 

Jednou z možností pro zlepšení ovzduší 
(snížení polétavého prachu) a snížení hluku 
je omezení vjezdu nákladních automobilů 
s hmotností nad 3,5 t na některé frekven-
tované úseky městského obvodu. V sou-
časnosti toto opatření platí na ul. Těšínské, 
Čapkové ,  R a dva n ické ,  Li hova r ské , 
Trnkovecké, Bémové a Dvorové. Výrazně 
se  t í m sn í ž i l a  konce nt r a ce  z plod i n 
v ovzduší z výfukových plynů a nadměrné 
víření prachu z vozovky. Vizí do budoucna 
bylo rozšíření omezení vjezdu nákladních 
vozidel nad 3,5 t na ul. Šenovskou v oblasti 
tzv. dolních Bartovic. Vedení městského 
obvodu Radvanice a Bartovice se nechtělo 
této vize vzdát a v jednáních na rozší-
ření omezení vjezdu nákladních vozidel 
pokračovalo. V měsíci září získal městský 
obvod od příslušného odboru dopravy sta-
tutárního města Ostravy, dále od dopravní 
policie a konečně i od Správy silnic MSK, 
která je majitelem komunikace na ulici 
Šenovské,  povolen í  omezen í  v jezdu 
nákladních vozidel nad 3,5 t do obydlené 
části dolních Bartovic.

V pr a x i  by  to  mělo  v y pa d a t  t a k , 
že nák ladn í automobi ly,  př ijí ždějící 
z Vratimova a Václavovic po ul. Datyňské 
(silnice č. II/478) si nebudou moci zkraco-
vat cestu do Ostravy kolem našich rodin-
ných domů, ale budou muset najet na nájezd 
v Šenově na ulici Rudnou, a po této státní 
silnici pokračovat do svého cíle. Rovněž 
vozidla, která vyjíždějí do společnosti 
ArcelorMittal , budou moci sjíždět pouze 
z ulice Rudné k zadní bráně společnosti 
a zpět. V úseku od zadní brány po zmiňova-
nou ulici Datyňskou nebudou moci užívat 
žádná nákladní vozidla nad 3,5 t s výjimkou 
vozidel dopravní obsluhy.

Jediné, co nás zatím dělí od realizace 
opatření, je schválení Ředitelstvím silnic 
a dálnic, které také musí změnit návěstidla 
na ulici Rudné.

Aleš Boháč, 
místostarosta

Počátkem roku jsme občany informovali 
o rekonstrukci bytového fondu našeho měst-
ského obvodu. Na řadu přišel bytový dům 
na ulici Matušínského 6 a 8. Stavební práce 
u daného bytového domu zahrnovaly prove-
dení kompletního zateplení budovy včetně 
nového provedení fasády, osazení závěsných 
plynových kotlů spolu s novými rozvody 
ústředního vytápění, dále byla provedena 
nová elektroinstalace ve sklepních prostorách 
a také na chodbách k bytovým rozvaděčům, 
repase vstupních dveří, výmalba chodeb, 

výměna oken v 1. PP, byla provedena izo-
lace spodní stavby a dodána nová plechová 
krytina. 

Klimatické podmínky na stavební práce 
byly docela příznivé, proto byla stavba dokon-
čena a předána včas. Děkujeme za shovívavost 
a spolupráci nájemníkům bytového domu, kteří 
vyvinuli maximální úsilí k včasnému a řád-
nému dokončení prací na rekonstrukci bytového 
domu. Svatopluk Běrský,

vedoucí odboru MBaI
Foto na zadní straně

další bytový dům byl zrekonstruován

V měsíci zář í byla dokončena rekon-
strukce chodníku na ulici Těšínské v Ostravě – 
Bar tovicích naprot i Ozdravnému cent ru 
Ještěrka. Na projekt, který upravoval i bezbarié-
rovost autobusové zastávky, jsme získali částku 
1 mil. Kč z dotace statutárního města Ostravy. 

Dále se nám podařilo získat částku 2 mil. 
Kč na rekonstrukci vnitřních prostor Klubu 
důchodců v Ostravě – Radvanicích (spolkovou 
místnost a solnou jeskyni). Díky získaným dota-
cím z města jsme ušetřili finanční prostředky 
z rozpočtu městského obvodu, ze kterých pro-
vedeme další rekonstrukci chodníku. Tentokrát 
budeme opravovat chodník na ulici Šenovské 
v celkové délce cca 800 m. Součástí rekon-
strukce bude opět úprava autobusové zastávky 
na bezbariérovou. Celoplošná oprava povrchu 

chodníku začne v říjnu tohoto roku a její ukon-
čení je naplánováno na květen roku příštího, 
samozřejmě s ohledem na aktuální klimatické 
podmínky. Aleš Boháč, místostarosta

díky dotacím opravujeme další chodníky



Že nám městský obvod v posledních létech 
vzkvétá, jsou revitalizována veřejná prostran-
ství, parky i vnitrobloky mezi obytnými domy, 
toho si nešlo nevšimnout. Současné vedení 
městského obvodu dbá na priority v souvislosti 
s životním prostředím, proto připravilo další 
projekt revitalizace vnitrobloku bytové zóny 
mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského 
v Ostravě – Radvanicích. Revitalizace se týká 
v první etapě zejména zeleně. Hlavním cílem 
projektu je vytvořit na dané lokalitě plně funkční 
plochy zeleně. 

Dojde k prořezání stromů, dále také k poká-
cení dřevin, které jsou přestárlé nebo v dlou-
hodobém časovém horizontu vývoje porostu 
nevyhovují ze zdravotních či bezpečnostních 
důvodů. Odstraní se přestárlé, odumírající či 
náletové dřeviny. Tím se porosty navrátí do 
optimálního stavu. Kácené dřeviny budou 
nahrazeny novými jedinci vhodného druho-
vého složení.

Nová sadovnická koncepce prostoru zahr-
nuje také založení ploch lučních porostů. 
Ty by měly vzniknout na několika místech 
na sídlišt i. Př íjemným oživením budou 
v jarních měsících pásy cibulovin založené 
v trávníku podél hlavních komunikačních 
cest a v ploše mezi domy. Ve směsi budou 
zastoupeny cibuloviny s výrazným jarním 
efektem. 

Realizace navrhovaných úprav přinese do 
lokality zvýšení biodiverzity, a to jak rost-
linných, tak posléze i živočišných druhů. 
Navrhované druhové složení z většiny odpo-
vídá domácím dřevinám, čímž se zajistí návaz-
nost na okolní krajinu. Zásahy na stávajících 
dřevinách a výsadba dřevin nových přispěje 
k upevnění ekologické stability porostu a jeho 
konkurenceschopnosti ve stresových podmín-
kách města.

Svatopluk Běrský,
vedoucí odboru MBaI
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Městský obvod vynakládá nemalé úsilí 
a finanční prostředky na revitalizaci a údržbu 
veřejných prostranství a parků. Postupně se 
snaží zvelebovat životní prostředí na všech 
veřejnosti přístupných místech. Bohužel park 
na ulici Čapkové, který je v žalostném stavu, 
je v majetku společnosti ASENTAL LAND, 
s. r. o. Stejně je na tom i zanedbaný sad na ulici 
Šporovnické, na něž si z dětství jistě všichni 
pamatujeme. Vedení městského obvodu vešlo 
v jednání s majitelem uvedených pozemků stejně 
jako se statutárním městem Ostrava a podařilo 
se mu vyjednat částečnou směnu těchto zane-
dbaných pozemků. Zastupitelé města schválili 
záměr na možnou směnu pozemků navrhova-
nou městským obvodem a zároveň se zavázalo 
doplatit potřebný cenový rozdíl v hodnotách 
směněných pozemků. Městský obvod by měl 
poskytnout společnosti ASENTAL LAND, s. r. 
o. 8149 m2 ze svých pozemků, ale směnou získá 
celkem 64 130 m2 pozemků od této společnosti.

Pokud vše bude pokračovat dle našich před-
stav, mohl by se už v příštím roce park U Káňů 
dočkat vítaných změn. Co se týče sadu na ul. 
Šporovnické, zde máme ambice získat dotaci na 
jeho revitalizaci, aby byly ovocné stromy zacho-
vány, byla obnovena jejich plodnost a prostranství 
mohlo sloužit k potřebám školních dětí i potřebám 
široké veřejnosti. Aleš Boháč, místostarosta

zeleň nám 
není lhostejná

S poprázdninovou změnou jízdních řádů, 
s platností od neděle 28. 8. 2016 souvisí i změny 
v režimu zastavování vozidel integrovaného 
dopravního systému ODIS v Ostravě a okolí. 
S ohledem na snahu o zvyšování komfortu ces-
tujících, snižování provozních nákladů a zvyšo-
vání plynulosti dopravy, byl od výše uvedeného 
data rozšířen počet zastávek „na znamení“. 
Princip fungování zastávek „na znamení“ 
se nemění, tedy vozidlo zastaví na zastávce, 
pokud se v jejím prostoru viditelně nachází ale-
spoň jedna osoba, nebo již na zastávce stojí jiné 
vozidlo. V případě vystupování z vozidla musí 
cestující včas před zastávkou „na znamení“ 
signalizovat řidiči vozidla přání zastavit vozi-
dlo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo 
jedním dlouhým stisknutím tlačítka „Stop“ nebo 
stisknutím „Předvolby otevírání dveří“.
V městském obvodu Radvanice a Bartovice se 
jedná především o tyto autobusové zastávky:

Alpine IPS 38
Bajger 28, 38, 441
Bartovice Pod Tratí 38, 383, 387, 440, 444
Bartovická 28, 38, 71
Dvořáčkova 22
Fryštátská 74, 532, 552, 554
Kamčatka 29, 71

Kaple 29, 30, 71
Lihovarská 23, 29, 38
Ludvíkova 29, 71
Olšák 28, 38, 441
Petřvaldská 29, 460
Pikartská 22
Radova 38
Trnkovec 22
U Plodiny 38, 383, 387, 440, 444
U Samoobsluhy 28, 38, 71, 441
U Statku 38
Václavek 38

Školní autobus
Školní autobus slouží dětem z Radvanic 

a Slezské Ostravy, které dojíždějí do škol 
v oblasti Kamence. Autobus stojí na níže uvede-
ných zastávkách v jízdním řádu:

Pracovní den 7 hod.
LDN 23 min.
U Káňů 24 min.
U Švasty 26 min.
Sl.Ostrava kostel 28 min.
Nám.J.Gagarina 31 min.
Kamenec 32 min.
Bazaly 33 min.

Zdroj: DPO

autobusové zastávky  
„na znamení“ 

Revitalizace vnitrobloku bytové zóny

den 
horníků

Při příležitosti oslav Dne horníků polo-
žili starostka Šárka Tekielová a místosta-
rosta Aleš Boháč kytičku u památníku na 
ul. Vrchlického pro uctění památky a vzpo-
mínky na naše otce a dědy, kteří v minulosti 
vykonávali těžké hornické řemeslo. 

(red)

Ilustrační foto Q
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6.10. 14.30
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – výborová 
schůze

6.10. 16.00
KD Bartovice – Měsíc 
seniorů

9.10. 13.00
Drakiáda, ul. 
Pastrňákova

14.10. 17.00
ČSV Radvanice – 
Bartovice-výborová 
schůze

18.10. 16.00
KD Bartovice – 
Jubilanti II. pololetí

19.10 15.00
49. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starostky 

v měsíci říjnu

Kalendář
událostí

Krásné životní 
jubileum

Své krásné životní jubileum osmdesát let 
oslavila v úžasném životním elánu a optimismu 
paní Veronika Svobodová, která společně se 
svými nejbližšími přivítala návštěvu paní sta-
rostky Mgr. Šárky Tekielové s velkým potěše-
ním. Jubilantce, dlouholeté obyvatelce našeho 
městského obvodu paní starostka srdečně 
pogratulovala a popřála ji do dalších let pevné 
zdraví, osobní pohodu a stále dobrou náladu.

Šárka Krkošková,  
odbor organizačního a vnitřních věcí

V uplynulých dnech se dožila 
rodačka z Ostravy-Radvanic, paní

Marie Kmentová,
roz. Portužáková, významného jubilea 

100 let.

N a r o d i l a  s e  A m á l i i  a  R u d o l f u 
Portužákovým 2. 8. 1916 a svoje dětství 
spolu se čtyřmi sourozenci převážně prožila 
v Radvanicích, v oblasti zvané „Kocobenc“, 
dnes ulice Turgeněvova č. p. 99/36. Se 
svým manželem p. Otou Kmentem (var-
haníkem) vychovali tři dcery. Nyní se jako 
jedna z nejstarších občanek městského 
obvodu Radvanice a Bartovice těší pozor-
nosti nejen dcer a zeťů, ale i pěti vnoučat 
a čtyř pravnoučat. Celý život pracovala 
jako švadlena a to až do velmi pokroči-
lého věku. Nyní po své dlouhé a nelehké 
cestě životem je v péči své nejstarší dcery  

v našem městském obvodu.

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. Budete-li 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.

akce v knihovně
TĚŠÍNSKÁ 307 | RADVANICE
 Broukání s broučky
soutěž pro děti o nejhezčí vlastní básničku 
o Broučcích Jana Karafiáta
čtvrtek 6. října | od 12 do 14
 Ve dvou se to lépe táhne
hravý test o znalostech Shakespearových 
děl | pátek 7. října | během půjčování 
 O zvířátkách pana Krbce
podzimní zábavné čtení pro nejmenší čte-
náře | pondělí 10. října | od 10 do 11
 Upíři nejsou netopýři
výtvarné odpoledne pro děti
čtvrtek 13. října | od 13 do 15
 Zvířecí kamarádi
výtvarné odpoledne pro děti
výroba zvířátek z ruliček od toaletního 
papíru | čtvrtek 20. října | od 13 do 15
 Hraboši, kloši a jiné potvůrky
test pro děti
říjen | během půjčování
 Z lesa i z pralesa
výstava knih o zvířatech
říjen | během půjčování
 Objevujeme mladé talenty
výstava obrázků Sabiny Švindrychové
říjen | během půjčování 

Část akcí je dotována z poskytnutého 
účelového transferu ÚMOb Radvanice 

a Bartovice

Pozvánka 
na rybářské 
závody

Zveme rybáře a všechny př íznivce 
rybářského lovu na „Podzimní rybář-
ské závody“, které se uskuteční v sobotu 
5. 11. 2016 na revíru Bučina. Prezentace 
závodníků proběhne tento den od 5:00 do 
6:00 hodin. Závodit se bude v kategorii 
jednotlivců. Předprodej zápisného zahá-
jíme již v pátek 4. 11. 2016 od 18:00 do 
20:00 hodin v rybářské boudě Bučina. 
Upozorňujeme na omezený počet míst. 
Občerstvení zajištěno: studené, teplé,  
i zahřívací.

Srdečně Vás zve výbor 
MS SL. Ostrava.

PamÁTKa 
zeSNULÝCH 
V HUSOVĚ SBORU
Bohoslužby  
se vzpomínkami na zesnulé:

1. 11. 2016 v 17.00 hodin
6. 11. 2016 v 8.00 hodin

Otevření sboru  
a přístup ke kolumbáriím:
 30. 10. 2016 13.00–17.00 hodin
 31. 10. 2016 13.00–17.00 hodin
 1. 11. 2016 9.00–18.00 hodin
 2. 11. 2016 9.00–17.00 hodin

Pozvánka 
na koncerty 
vážné hudby 

Po letní přestávce zveme všechny pří-
znivce vážné hudby na koncerty studentů 
JKGO, které se budou konat vždy v 17 hod. 
v obřadní síni radnice v termínech 25. 10., 
22. 11. a 13. 12. Těšíme se na společné setkání 
u krásných tónů vážné hudby. 

Šárka Tekielová, starostka
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Dne 12. 10. 2016 vzpomínáme první 
výročí, kdy nás navždy opustil 

milovaný manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček a kamarád, pan 

Jindřich Štroch 
Vzpomeňte s námi a uctěte jeho 

tichou památku.
Vzpomíná manželka Hilda, dcera 
Jindřiška, syn Jaromír s rodinami.

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

Naděždy SOchacKé z Ostravy-Radvanic.
Zároveň dne 25. 10. 2016 vzpomeneme její 

nedožité 77. narozeniny.
Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínky po tobě zůstaly nám.

Vzpomínky krásné, maminko milá,
ty, která jsi pro nás jen žila.

Kdo poznal tě, ten měl tě rád,
uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Proto by takoví lidé, maminko, neměli umírat.
S láskou a slzami v očích vzpomíná syn Pavel 

s manželkou Miluškou.
Žádný čas není dost dlouhý, aby nám dal 

zapomenout …

Dne 26. 10. 2016  
vzpomeneme nedožitých 

50 let pana 

Petra Benedikoviče 

a zároveň si připomeneme 13 let,  
kdy nás náhle opustil.
S láskou vzpomínají 
manželka Gabriela  
a děti Lea a Dan.

 „Oči se zavřely, srdce přestalo bít, 
vzpomínky budou však stále s námi 

žít.“ 
 Dne 4. 10. uplynou 4 roky, kdy nás 

navždy opustil 

 JUdr. Vladimír Bělunek 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Anna, sestra Květa 

s rodinou a rodina Habiňáková. 

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

Uzávěrka příštího čísla
15. října 2016 
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Ve dnech 4. 9. až 10. 9. 2016 se zúčastnili čle-
nové Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích 
rekondičního pobytu v Horní Lomné, v hotelu 
U Studánky. Personál hotelu se o naše seniory 
hezky staral a věnoval jim maximální péči, která 
přispěla k jejich spokojenému pobytu. Senioři 
měli večery při společných akcích, hráli bow-
ling, zpívali, vyprávěli si vtipy a historky. Přes 
den měli individuální program, chodili na pro-
cházky, houbařili a navštěvovali zajímavá místa 
v okolí. V průběhu ozdravného pobytu přijeli za 
seniory starostka Šárka Tekielová a místostarosta 
Aleš Boháč, aby si povyprávěli o radostech i sta-
rostech v jejich klubovém soužití. Členové Klubu 
důchodců děkují městskému obvodu za příspěvek 
na pobyt ve výši 500 Kč na každého jednotlivce, 
který se pobytu zúčastnil. Celkem tak na rekon-
diční pobyt odjelo 29 seniorů.

(red)

Senioři z bartovického Klubu důchodců 
byli na rekondičním pobytu

Rozmanitost v podnikatelských aktivitách 
f irem našeho městského obvodu je nepře-
berná. Dnešní díl seriálu, ve kterém každý 
měsíc představujeme podnikatele městského 
obvodu Radvanice a Bar tovice, věnujeme 
kultuře a umění. Konkrétně Jiřímu Bastovi, 
kterého má veřejnost v povědomí jako mode-
rátora rádia Čas Rock, ve kterém dlouhá léta 
působil a bavil své posluchače nevšedními 
moderátorskými kousky. I z toho důvodu 
je možná tolik vytížen také jako moderátor 
sportovních a kulturních akcí i mimo éter 
rádia. S tím souvisejí podnikatelské aktivity, 
kterým se Jiří Basta věnuje. 

Podniká jako fyzická osoba pod názvem 
Agentura BASTA, kde je náplní jeho práce mode-
rování a umělecká činnost. Zároveň založil spo-
lečnost ARTFOR PRODUCTION, s. r. o., kde se 
zabývá především činností umělecké agentury, 
produkcí různých kulturních a zábavných akcí 
a reklamou. Pořádá a organizuje akce pro jednot-
livce, firmy, ale i obce a velká města. Je přístupný 

jakékoliv domluvě, pokud je rozumná. Může tak 
zorganizovat báječnou narozeninovou oslavu 
stejně jako obrovský festival.

Rádio fascinovalo pana Bastu už od dětství. 
Vzpomíná, jak většinu svého volného času jako 
malý kluk poslouchal stanici Hvězdu. Později 
se mu podařilo dostat do výzkumného oddělení 
Československého rozhlasu v Praze, aby mohl 
být vysílání v rádiu blíže. Když se mu v roce 1991 
svěřil kamarád, že se stal moderátorem tehdejšího 
rádia Hrad, uprosil ho Jiří, aby ho vzal do rádia 
také. Tenkrát poprvé zasedl k mikrofonu ve studiu 
a nepustil se ho až do současné doby, i když rádií 
prostřídal více, např. Rádio KISS, HELAX. Také 
na televizních obrazovkách jsme mohli pana Bastu 
vidět v regionálním vysílání televize Kabel Plus. 

Nabídkám z Prahy odolával, protože jak sám říká, 
je patriot. Domov a rodina ho drží na Ostravsku.

Zajímalo nás, jakému řemeslu se vyučil, 
když nakonec zůstal věrný moderování a kul-
tuře. „Jsem mechanik seřizovač, který se toužil 
stát kuchařem, neboť se mi nechtělo pracovat 
o sobotách a nedělích,“ svěřil se nám Jiří se smí-
chem a dodal: „Teď paradoxně nejvíce pracuji 
právě o sobotách a nedělích. Ale někdy v roce 
2002 jsem vydal třeba vlastní kuchařskou knihu, 
která byla záhy rychle rozebraná. Nejvíce zku-
šeností s kulturní činností jsem získal v práci 
kulturního referenta v jednom rekreačním stře-
disku v Beskydech. Z těch zkušeností čerpám 
dodnes, i když se musím přizpůsobit současné 
době. Kdysi byla jedna akce v okruhu sta kilo-
metrů a lidé se na ni sjížděli a dobře se bavili. 
Dnes je sto akcí v okruhu jednoho kilometru 
a lidi ani nevědí, jestli se baví.“

I když Jiř í Basta prakticky organizuje 
a pořádá velké množství kulturních akcí, může 
jiným pořadatelům nabídnout i vlastní program – 
talk show s názvem Bastoviny, do kterého si zve 
zajímavé hosty. Jezdí s ním např. Železný Zekon, 
Ander z Košic, nebo pánové Radim Uzel a Ivo 
Šmoldas. Že je Jiří Basta oblíbený i nad rámec 
našeho městského obvodu, kde bydlí a podniká, 
svědčí například krásné pódium v obci Dobrá, 
které nese název BASTA PLATZ.

Kontakt:
Jiří Basta, ARTFOR production, s. r. o.
tel. 608 333 318
e-mail: info@artfor.cz
www.artfor.cz

Kateřina Tomanová

jiří Basta – moderátor, podnikatel v kultuře a umění

SeRIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Cvičení jógy 
nejen pro 
seniory

Stejně jako před prázdninami, probíhá 
i nyní od října v prostorách Klubu důchodců 
v Bartovicích (vedle MŠ Za Ještěrkou) od 17 
hodin cvičení jógy. Zacvičit si může přijít 
každý v jakémkoliv věku. Budeme cvičit 
každé pondělí. Není třeba se nikde hlásit, 
stačí přijít osobně. Vstup je zcela zdarma.

Lumír Adamus
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Vítejte ve školce
„Co se změnilo?“…. “Budu ve třídě s Honzíkem?“….“Která paní uči-

telka bude ta moje?“…… “Do které třídy budu chodit? – Sluníčka, Srdíčka, 
nebo už Pastelky?“ Tak takové možná zněly otázky dětí před vstupem do 
mateřské školy ve čtvrtek dne 1. 9. 2016.

Slavnostní náladu měli malí školáčci už při vstupu do budovy MŠ – slav-
nostní brána, veselý klaun rozdávající dětem bonbóny, veselá paní učitelka 
osušující novým dětem slzičky… (málem i maminkám). Vždyť je to jejich 
první den, tak se není čemu divit. A děti, které už školku dříve navštěvo-
valy? Zkontrolovaly, co se změnilo, co je nového…

Příjemným zakončením, pro některé děti „náročného“ dopoledne, bylo 
zhlédnutí divadelního představení „O veverce Terce a myšce Klárce“.

Přejeme všem dětem, ať v novém školním roce 2016 – 2017 navštěvují 
naši MŠ vždy s úsměvem a radostí.

 Slížková S., MŠ Ostrava-Radvanice

A je to tady! Přišel náš dlouze očekávaný den. 
Naši noví žáčci – prvňáčci – přišli do školy 

v doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů. Děti 
se velmi těšily, co je ve škole čeká. Ráno je přiví-
taly jejich usměvavé paní učitelky, představily 
se a povídaly si s nimi.

Aby na svůj velký den, který v jejich životě 
znamená výraznou a důležitou změnu, ale také 
novou zkušenost, dostaly v upomínku dárečky 
od Hit Rádia Orion, SRPŠ.

Velkým a krásným okamžikem pro ně byla 
návštěva paní starostky Šárky Tekielové a pana 
místostarosty Aleše Boháče, kteří dětem roz-
dali balíčky s překvapením, a také příchod paní 
ředitelky Hany Ostřanské s paní zástupkyní 
ředitele Hanou Němcovou, které daly dětem 
kytičku a upomínkový list.

Našim novým školáčkům už září očička, 
jaká bude tahle školička? Určitě nejlepší!

Všem přejeme krásný školní rok, plný 
nevšedních zážitků.

Mgr. Petra Vaská,  
učitelka ZŠ Vrchlického

můj první den ve škole

Krásné slunečné prázdniny máme za sebou 
a 1. 9. 2016 se znovu otevřely všechny školní 
dveře. S nimi i ty mateřské školy v Bartovicích. 
Pro některé děti to bylo poprvé, co opustily 
svoje rodiny a přišly se podívat, jak to v takové 
škole vypadá. Když zjistily, že tady na ně čekají 
hodné paní učitelky, spousty hraček a výborné 
obědy i svačinky, zmizely i ty poslední slzičky, 
které se některým novým dětem zejména ve 
třídě Koťátek, kde jich bylo nejvíce, objevily. 
Do třídy Berušek a Myšek docházejí už ostří-
lené děti, které se po prázdninách velmi těšily 
na shledání se svými kamarády, a proto do školy 
přišly s velikým úsměvem. Těšíme se společně 
na všechny akce a zážitky, které nám nový 
školní rok jistě přinese, a věříme, že jsme všichni 
vykročili do jeho začátku pravou nohou.

MŠ Ostrava – Bartovice

První školní den v mŠ Bartovice



V sobotu dne 20. srpna 2016 se prostranství 
před kostelem a farou zaplnilo nejrůznějšími 
netradičním herními aktivitami. Přibližně 150 
účastníků si po celé sobotní odpoledne mohlo 
vyzkoušet řadu dřevěných her z různých zemí 
světa – Cornhole, Kubb, Weykick, Holandský 
billiard, Jenga XXL, Mikado XXL, Dřevěné 
pexeso a Skládací desky. V deskovém stanu 
očekávalo na účastníky více než 200 různých 

deskových her. A velký 
úspěch slavily také další 
ne t r a d ič n í  h r y  ja ko 
Bumperball, Kanjam, 
Slackline, taneční pod-
ložk y,  K inect  anebo 
Stolní curling. A aby si 
opravdu každý přišel na 
své, připravili organizá-
toři z neziskové organi-
zace Trendum, o.p.s. ve 
spolupráci s farností také 
doprovodný program, 
př i k terém nechyběli 
Báječná kola a malování 
na obličej. 

Celou akci zajišťo-
valo 24 dobrovolníků 
pod vedením hlavního 
o r g a n i z á t o r a  Pe t r a 
Tomise z organizace 
Trendum, o.p.s. O tom, 

že festival předčil naše očekávání, svědčil velký 
počet nadšených účastníků z řad dětí i dospě-
lých, kteří si celé odpoledne užili do sytosti. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na 
akci podíleli a také níže uvedeným partnerům: 
Statutárnímu městu Ostrava, Sharp centru 
Ostrava, Aquazorbing.cz, firmě Optys a Janu 
Dvořákovi. Také děkujeme městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice a Sboru dobrovolných 

hasičů v Ostravě -Radvanicích za zapůjčení 
vybavení.

V návaznosti na tento festival vás chceme 
pozvat do našeho centra TreFa (budova fary) 
na Těšínské 236/244 v Ostravě -Radvanicích, 
kde otevíráme pro zájemce Klub deskových her 
Deskolamy. Tento klub je otevřen každý pátek 
od 17 do 21 hodin a o jeho provoz se starají naši 
dobrovolníci Rocky a Majkl.

RoMi Michalíková, 
ředitelka Trendum, o.p.s.
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FeSTIVaL NeTRadIČNÍCH HeR 2016

Bartovičtí zahrádkáři přispěli svou činností 
k dalšímu zlepšení vzhledu našeho obvodu. 
Pozemek podél spolkové zahrady na ulici Březové, 
který dlouhodobě sloužil především k venčení psů 
a k příležitostnému parkování aut, přeměnili spolu 
s městským obvodem v záhon růží.

Městský obvod zajistil stavební a rostlinný 
materiál a nechal provést stavební a fyzicky 
náročné úpravy pozemku.

Poté jsme nastoupili my, zahrádkáři. Po 
důkladném proškolení, jak připravit záhon, 

proč a jak upravit sazenice před výsadbou, jsme 
se pustili do práce.

Od vysbírání kamenů a zbytků stavební suti, 
přes výsadbu až do konečného překrytí záhonu 
kůrodřevní hmotou jsme odpracovali více než 
200 hodin. Na těchto brigádách se nás vystří-
dalo 30. Pomáhat nám přišli i rodinní přísluš-
níci, přátelé i sousedé.

Dalo nám zabrat i vrtkavé jarní počasí. Domů 
jsme vždy odcházeli unaveni, ale spokojeni 
s výsledkem naší práce.

Růže už kvetou a věříme, že nejen my zahrád-
káři máme radost, že dobrá věc se podařila.

Za výbor ZO ČZS Bartovice
Anna Hálová

Nový záhon růží

Sebeobrana pro ženy 
a dívky starší 15 let

Městská pol icie pod zášt itou projek t u 
Bezpečnější Ostrava zve na: „Kurz sebeobrany 
pro ženy a dívky starší 15 let“. Kurz povedou zku-
šení instruktoři Městské policie Ostrava v objektu 
bývalého ředitelství MPO na ulici Hlubinská 6 
v Ostravě-Moravské Ostravě. První lekce proběhne 
11. října 2016, poslední bude slavnostně zakončena 
13. prosince 2016. Podmínkou účasti v kurzu je 
vyplnění a podepsání závazné přihlášky. Kapacita 
kurzu je omezena na třicet osob. Pro bližší infor-
mace nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 
720 735 125. Těšíme se na Vaši účast.

Městská policie Ostrava

Sousedské spory řešili násilím
V pondělí 22. srpna 2016 vyjížděli ostravští 

strážníci k neshodám mezi sousedy v Ostravě-
-Radvanicích.

Zde přerostla sousedská pře ve fyzické napa-
dení. 35letý muž svého o 31let staršího souseda 
kopl do břicha. Dalšímu útoku zabránili až stráž-
níci. Událost si k prošetření převzala Policie ČR.

Zdroj: Městská policie Ostrava

městská policie 
informuje

Vinařství pana Sládka na 
Festivalu moravských vín

Stalo se již tradicí, že se bartovický rodák 
pan Dalibor Sládek se svým „Vinným skle-
pem U Sládků“ každoročně prezentuje na 
Fest ivalu moravských vín v prostorách 
Slezskoostravského hradu. Letošní festival 
se koná ve dnech 7.–8. 10. 2016. Více infor-
mací na www.vinosladek.cz. (red)

Přidejte se k nám!
Protože každá žena chce v každém věku být nejen krásná, ale 
taky zdravá a dostatečně přitažlivá, dovolujeme si vás pozvat 

na pravidelné sportovní aktivity pro ženy:
Protahovací cvičení se zaměřením na pánevní dno
 Výuka orientálních tanců 

Místo konání: Kulturní dům Bartovice
Zahájení: 18. 10. 2016 (úterý)

Čas: 17.00–18.00 Posilování pánevního dna
20.00–21.00 Výuka orientálních tanců

600 Kč/ 10 lekcí
Nutno se objednat na tel. č.: 731 173 519

 nejpozději do 12. 10. 2016
www.zadecek.info



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 

Hledám paní 
na úklid 

prostor	v	O.-Radvanicích	
na	Těšínské	ul.,	200	m	od	

obecního	úřadu	 
na	2–3	hodiny	denně.	

Bezúhonnost	
a	spolehlivost	podmínkou.	

Tel. č. 604 462 053

inzerce
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