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Tradiční slavnosti městského obvodu se 
skvělým kulturním programem přilákaly 
stovky návštěvníků i přesto, že bylo počasí 
sychravé a deštivé. Jen s povzdechem jsme 

vzpomínali na loňský rok, kdy teploty na minu-
lém ročníku Radvanických slavností vystou-
paly ještě vysoko nad 30 stupňů. Letos jsme si 
navlíkli teplé bundy a střídavě pod deštníkem 
či bez deštníku jsme sledovali, co všechno se na 
jevišti děje. Nejdříve vystoupily děti z družiny 
základní školy Vrchlického se svým veselým 
programem plným písní a tanců. Následoval 
krátký program dětí z mateřské školy z Ostravy-
Radvanic. Pak Klauni z Balónkova roztančili 
nejen přítomné děti, ale i jejich rodiče. Pohyb se 
zdál být jediným dostupným prostředkem, jak 
se trochu v tom chladu zahřát. Až z daleké Prahy 
přijeli herci Majda Reifová s Petrem Vackem. 
Měli pro diváky připravený program s písnič-
kami. Učili přítomné děti také skládat z veli-
kého papíru čepici Večerníčka. Tanečky a zpěv 
vystřídala sokolnická show. Diváci se velmi 
vtipnou a zábavnou formou dozvěděli mnohé 
o dravcích, které v živých ukázkách pan sokol-
ník předváděl. Mnohdy se tajil dech, jestli se 
vrátí orel, který se usídlil na nedalekém stromu, 
nebo jestli kondor zaleze zpět do své budky. Vše 
dopadlo dobře a sokolník si zase všechny své 
ptáky bezpečně odvezl domů. O další program 
se postarali zdatní mládenci se svými skoky 

a kotouly v parkour show. Předvedli umění, 
které bylo hodno spíše samurajů. Dokonce 
v odpoledním workshopu, který probíhal na 
vedlejším psím hřišti, se učily děti skoky a pády, 
aby se neporanily, a přitom ohromily třeba svoje 
kamarády nebo rodiče. 

Po osmnácté hodině začal hlavní večerní pro-
gram na pódiu. Mladého slovenského zpěváka 
Miro Šmajdu nechtěly po vystoupení fanynky 
pustit domů. Následně oba protagonisté skupiny 
Těžkej Pokondr vytvořili nezapomenutelnou 

radvanické slavnosti i přes 
nepřízeň počasí měly velký úspěch III. raB 

Štrúdlování
Statutární město Ostrava, městský obvod 

Radvanice a Bartovice ve spolupráci se ZO 
ČSZ Ostrava-Bartovice zvou všechny spolu-
občany na III. ročník „RaB Štrúdlování“, do 
kterého máte možnost přihlásit „své“ záviny 
ve dvou kategoriích, a to sladké a slané, jako 
soutěžící, nebo zúčastnit se jako divák – 
porotce.

Termín:  3. 11. 2017
Místo:  Společenský dům v Ostravě-

Bartovicích
Program:
16:00 zahájení soutěže
16:10–17:00 veřejná ochutnávka a hodno-

cení závinů 
17:00–18:30 Jiří Kráčalík (cestovatel, 

dokumentarista) – přednáška 
a beseda (Nepál, Himaláje)

18:30–19:00 vyhlášení výsledků (kategorie 
sladké a slané)

19:00–21:00 volná zábava

Podmínky soutěže (organizační zajištění):
1)  Termín pro odevzdání vzorků: 3. 11. 2017 

v čase 12:00–15:30 hod. ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích organizáto-
rům.

(Pokračování na straně 2)

d r a K I á d a
Sbor dobrovolných hasičů Ost rava 

Radvanice Vás srdečně zve na již tradiční 
DRAKIÁDU, která se letos bude konat dne 
8. 10. 2017 od 13 hod. na ul. Poláškova – 
parkoviště. POZOR, ZMĚNA MÍSTA !

(Pokračování na straně 2)



RaB noviny 2

V souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 
Sb. o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuji tímto, že volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky se v městském obvodu Radvanice a Bartovice 
uskuteční ve dnech: v pátek 20. října 2017 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice jsou následující sídla voleb-
ních 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 č. 1, 3, 3a, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 16, 20 a 24, Těšínská č. 267, 269 a 269a, 
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 trvalým 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, 23, 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 trvalým pobytem na uli-
cích: 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, Šmídova č. 2, 4, 
10, 12, 16a, 18, 18a, 22 a 71, Táborská, Těšínská č. e. 
103, 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, 432, 433, 435, 
435b, 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 – volební místnost v ZŠ 
Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava-Bartovice 
pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: Bartovická, 
Březová, Na Pasekách, Nad Lučinou, Nové Nádraží, 
Paškova, Pod Bažantnicí, Pod Březinkou, Pod 
Tratí, Sousedská, Šenovská, U Důlňáku, U Lesíka, 
U Statku, Za Školkou, Zahrádkářů;
  Volební okrsek č. 18006 – volební místnost 
v ZŠ Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, Ostrava-
Radvanice pro voliče s trvalým pobytem na uli-
cích: Báňská, Batorova, Čechovova, Dvořáčkova, 
Frankevičova, Hranečník, Hutní, Hvězdná, 
Chodounského, Krištofova 25, 27, Krušinova, 
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, 253, 
257, 259 a 261, Trnkovecká, Turgeněvova, U Lípy, 
U Rybníka, Úvozní, Výzkumná, Za Hostincem.

Šárka Tekielová,  
starostka

Oznámení o době a místě konání voleb 
v městském obvodu

radvanické…

Štrúdlování…

(Pokračování ze strany 1)

atmosféru, při které zpívali a tancovali snad 
všichni přítomní diváci. Program pokračoval 
písněmi Michala Davida, které úžasně vystřihl 
jeho revival spolu s kapelou HEC. Tradiční 
ohňostroj dodal akci slavnostní ráz a kapela 
HEC pak hrála k tanci a poslechu pro ty, kdo se 
ještě vydrželi v pozdních večerních hodinách 
bavit.

Celou akci doplnily pouťové atrakce, kolo-
toče a stánky s občerstvením. Tak zase za rok!

(red)

2)  Soutěžní vzorky závinů nakrájet na 20 kousků 
(vzorky mohou být jakékoliv – sladké, slané, 
zeleninové, masové, sýrové nebo ovocné, krá-
jené 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 zajíma-
vost je možno uvést i odrůdu ovoce nebo zele-
niny, 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 veřejností (veřejné hla-
sování – návštěvníci akce, degustace max. 5 
vzorků, na základě odevzdaných hlasovacích 
lístků, které budou předány u vstupu).

6)  Vyhlášení výsledků provede porota složená ze 
zástupců pořadatelů a návštěvníků.

7)  1. – 3. místo bude ohodnoceno diplomem 
a věcným darem.

Vstup volný, v předsálí bude zajištěna pre-
zentace z činnosti zahrádkářů, v salonku budou 
zajištěny bezplatné konzultace s odborníky 
z oblasti ochrany rostlin, ovocnářství, okras-
ných rostlin, léčivých a kořeninových rostlin.

Srdečně zveme všechny soutěžící i návštěv-
níky a těšíme se na Vaši účast.

Šárka Tekielová,  
starostka

(Pokračování ze strany 1)

Hledáme 
historické 
fotografie 
z dob funkčního radvanického koupaliště

Jak jsme vás již informovali, na bývalém radva-
nickém koupališti probíhají právě stavební práce. 
Staré budovy šaten a restaurace tam již dnes nena-
jdete, neboť došlo k jejich demolici. V této sou-
vislosti žádáme všechny občany, kteří se v areálu 
pohybují, zkracují si cestu nebo v blízkosti bydlí 
spolu se svými dětmi, aby dbali na jejich i svou 
bezpečnost, jelikož areál není možné celý oplotit. 
V okolí se nachází několik míst, odkud se z bez-
pečné vzdálenosti můžete podívat, jak se původně 
zdevastované koupaliště postupně mění v lesopark 
se sportovním a relaxačním vyžitím.

Chtěli bychom při této příležitosti oslovit 
zdejší pamětníky, případně jejich potomky, kteří 
disponují jakoukoliv historickou fotografií funkč-
ního koupaliště a fotografiemi z dob jeho zavá-
žení, aby nám je, prosím, zapůjčili k naskenování 
pro pozdější prezentaci historického místa našeho 
městského obvodu. Fotografie můžete přinést 
na sekretariát úřadu osobně, zasílat poštou nebo 
i elektronicky na adresu: abohac@radvanice.
ostrava.cz. Všechny fotografie budou navráceny 
zpět jejich majitelům. Měli jsme původně v úmyslu 
vyhlásit soutěž o nejlepší dobovou fotografii rad-
vanického koupaliště, ale fotografie mají své his-
torické kouzlo a subjektivní hodnotu pro každého 
jinou, proto vyhodnotíme fotografie losováním, 
kdy hlavního výherce odměníme věcným darem 
v hodnotě 3000 Kč. Nejzajímavější kousky budou 
zveřejněny na panelech v novém lesoparku jako 
memento nedávné historie.

Aleš Boháč, místostarosta



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

okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským prů-
kazem, nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude 
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič 
měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s volič-
ským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrs-
kové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech 
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České 
republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku 
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním 
úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního 
seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem 
příslušného obecního nebo městského úřadu, magis-
trátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. 
Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží záro-
veň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází 
volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou 
politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na kaž-
dém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. 
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických 
hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích 
označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud 
některá politická strana, politické hnutí nebo koalice 
nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních kra-
jích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neob-
sazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, 
které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou 

číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí 
obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, poli-
tických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci 
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové 
číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité politické straně 
nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjá-
dřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. 
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka kraj-
ského úřadu.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že 
dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič 
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlaso-
vacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích 
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do 
tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té 
politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž 
se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch 
vybrané politické strany, politického hnutí nebo 
koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku 
vybrané politické strany, politického hnutí, koa-
lice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzo-
vání hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí 
nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na 

nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo 
dopsána.

K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič 
dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve pro-
spěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, 
k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na 
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího 
lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho 
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li 
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

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

Volič může požádat ze závažných (zejména zdra-
votních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

RaB noviny 3

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: 30. října – 31. října 2017 ( pondělí přistavení, úterý 
dopoledne odvoz )
1. ul. Na Hrázkách – garáže 2 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 2 ks
7. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
8. ul. Kobrova 1 ks

Radvanice: 31. října – 1. listopadu 2017 ( úterý přistavení, středa 
dopoledne odvoz )
1. ul. Vrchlického – u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví) 2 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: 1. listopadu – 2. listopadu 2017 ( 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: 2. listopadu – 3. listopadu 2017 ( čtvrtek přistavení, 
pátek dopoledne odvoz ) 
1. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská 2 ks
3. Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka 2 ks
4. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
5. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny 2 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.  Aleš Boháč, místostarosta

ÚKLIdOVá aKCe – podzim 2017

Hlasování – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr



 Rada městského obvodu na své 68. schůzi 
konané dne 26. července 2017
- projednala bytové záležitosti,
- rozhodla o schválení záměru pronájmu 

pozemku v k. ú. Radvanice.

 Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 70. schůzi konané 
23. srpna
- souhlasila s podmínkami ke zpracování územní 

studie pro plochu US 45 (B 180) v k. ú. Bartovice 
a s odpovědí na žádost Magistrátu města 
Ostravy, útvaru hlavního architekta a staveb-
ního řádu,

- souhlasila s udělením plných mocí zmocněnci, 
kterými jsou společnost Projekt 2010 s.r.o., se 
sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava -Vítkovice, 
IČ 4839153, a dále společnost HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 
100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu pod názvem „Projektová dokumentace 
pro územní řízení – Úprava Podleského potoka, 
odvodnění v Ostravě -Bartovicích“ a o zaslání 
výzvy k podání nabídek,

- rozhodla o uzavření dohody o ukončení 
nájmu bytu na ulici Pátova 655/2, Ostrava-
Radvanice, se spolkem CENTROM RDV z.s., 
se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, 
IČ 03983404, 

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
zakázky „ZŠ Radvanice – Etapa 1 – Stavební 
úpravy tělocvičny“ s JVAgro Morava s.r.o., 
sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 26826411 

- rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pra-
covních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem 
práce České republiky, se sídlem Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, 

- schválila příkaz k odstranění nedostatků uve-
dených ve zprávě o výsledku hodnocení přimě-
řenosti a účinnosti systému finanční kontroly 
městského obvodu v roce 2017,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Opravy místních komu-
nikací“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
uchazečům,

- rozhodla na základě protokolů o hodnocení 
nabídek na služby pod názvem „Likvidace 
černých skládek v areálu bývalého koupaliště 
v Ostravě -Radvanicích“ o vyloučení ucha-
zeče City4you, s.r.o., IČ 05690714, se sídlem 
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10-Vinohrady, 
který neprokázal technické kvalifikační před-
poklady, a rozhodla o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhoto-
vitelem: MPTA GROUP, s.r.o., IČ 286 06 680, 
se sídlem Maryčky Magdonové 679/8, Ostrava-
Bartovice,

- rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených služ-
bách dodávek zemního plynu se společností One 
Energy & One Mobile a. s., sídlem Hornopolní 
3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČ 01879880, 
- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy proná-

jmu pozemku pod garáží parc. č. 2027/82 v k. ú. 
Radvanice, 

- rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti a zakládající právo umís-
tit a provést stavbu nadzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV s názvem „Ostrava 1938/2 
Hutňan NN“, na části pozemku parc. č. 2006 
v k. ú. Bartovice, 

- rozhodla o schválení záměru pronájmu 
pozemku parc. č. 785/25 v k. ú. Radvanice. 

 Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své mimořádné schůzi 
konané 28. srpna
- souhlasila s výkupem nemovitosti a násled-

ným svěřením do správy městského obvodu 
pozemku parc. č. 1442/23, v k. ú. Bartovice,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce pod názvem „Oprava 
oplocení hřbitova v Radvanicích“ v k. ú. 
Radvanice a zaslání výzvy a zadávací doku-
mentace k podání nabídky na zhotovitele před-
mětné stavby, 

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na dodávku a montáž herních prvků a mobi-
liáře pod názvem „Herní prvky pro odloučené 
pracoviště MŠ Radvanice na ul. Trnkovecká 
55, parc. č. 258/4“, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, a zaslání výzvy a zadávací dokumen-
tace k podání nabídky na zhotovitele předmětné 
stavby, 

- rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se 
společností FENBAU, s. r. o., Gajdošova 59, 
702 00 Ostrava, IČ: 25815458,

- rozhodla uzavřít dodatky ke smlouvě o dílo se 
společností MS-projekce, s.r.o., Erbenova 509/5, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25872494, dále 
se společností PROJEKCE KRUPIČKA, s.r.o. 
Dlouhá třída 1226/44a, 736 01 Havířov-Podlesí, 
IČ: 04563077, a dále se společností Projekce 
Guňka, s. r. o., Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ: 
01508504, a to s ohledem na nutnost přepracování 
formátů rozpočtů k zakázce projektové dokumen-
tace „Energetické úspory bytových domů ulice 
Rokycanova a Kobrova v Ostravě-Radvanicích“ 
na základě požadavků poskytovatele dotace.

 Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 71. schůzi konané 13. září
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-

sahu pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště 
Radvanice“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
uchazečům,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Odstranění tříkomorové 
jímky na pozemku p. č. 730/1 v k. ú. Radvanice“ 
(bývalé koupaliště) a o zaslání výzvy k podání 
nabídky uchazečům,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu pod názvem „Oprava VO v areálu bývalého 
koupaliště v Ostravě-Radvanicích“ a o zaslání 
výzvy k podání nabídky uchazečům, 

- souhlasila se svěřením pozemků v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, a staveb zrealizo-
vaných na těchto pozemcích v rámci zakázky 
„Cyklistická trasa O, Ostrava -Radvanice“ 

do správy městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice,

- souhlasila s použitím finančních prostředků 
z rozpočtu MŠ Ostrava -Radvanice na zálohové 
financování bezplatné stravy dětem z MŠ, kdy 
finance budou následně zaslány Krajským 
úřadem MSK z prostředků evropského fondu 
pomoci nejchudším osobám a ze státního roz-
počtu, 

- vyjádřila souhlas se zápisem do rejstříku škol 
a školských zařízení Mateřské školy Ostrava-
Radvanice – jedná se o školní jídelnu (výdejnu) 
na ulici Trnkovecká 867/55 v souvislosti se 
zahájením provozu odloučeného pracoviště 
Mateřské školy Ostrava-Radvanice,

- rozhodla o schválení záměru prodeje dřevní 
hmoty pokácených stromů ve vlastnictví sta-
tutárního města Ostravy, ve správě městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, rostoucích na 
pozemku parc. č. 785/1 v k. ú. Radvanice,

- rozhodla o uzavření plné moci se zmocněncem 
Ing. M. Šurkovským v souvislosti s bezúplat-
ným převodem vozidla pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Radvanice k zabezpečení 
požární ochrany a integrovaného záchranného 
systému,

- rozhodla potvrdit, že provedená zakázka 
„Revitalizace vnit robloku bytové zóny 
mezi ulicemi Rokycanova a Matušinského 
v Ostravě-Radvanicích“, realizovaná spo-
lečností Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. 
o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČ: 25816977, byla prove-
dena v předepsané kvalitě, bez vad a nedo-
dělků a při dodržení sjednaných termínů 
a sjednané ceny,

- rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky 
„Opravy místních komunikací“ o výběru nej-
výhodnější nabídky a o uzavření smlouvy se 
zhotovitelem Technické služby, a.s., Slezská 
Ostrava, Československé armády 877/20, 
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725,

- rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky 
„Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích“ 
s dodavatelem INKAM cz, s. r. o., sídlo: 
K Hájence 1473, 739 34 Šenov, IČ: 27827844,

- schválila dodatek ke Směrnici č. 1/2016 pro 
nakládání s finančními prostředky, oběh účet-
ních dokladů a účetnictví, kterým byly upra-
veny dispozice s rozpočtovými prostředky 
a byly rovněž tak aktualizovány právní před-
pisy, na které bylo ve směrnici odkazováno,

- souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě 
o dílo na stavební práce pod názvem „Přechod 
pro chodce na ulici Těšínské“,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
zakázky „Herní prvky pro odloučené praco-
viště MŠ Radvanice na ul. Trnkovecká 55, parc. 
č. 258/4“ s dodavatelem Tomovy parky Group, 
s. r. o., sídlo: Radvánovice 123, 511 01 Karlovice, 
IČ: 02219182,

- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti,

- projednala bytové záležitosti.
Renata Nytrová, 

tajemnice
RaB noviny 4

z jednání místní samosprávy



V důsledku uzákonění povinného předškolního 
vzdělávání dětí, které dosáhly ke dni 31. 8. 2017 věku 
minimálně 5 let, došlo k navýšení nejvyššího povole-
ného počtu dětí mateřské školy v Ostravě -Radvanicích 
z 80 na 104 v nově vzniklém místě poskytovaného 
vzdělávání mateřské školy na adrese Trnkovecká 
867/55, Ostrava -Radvanice s účinností od 1. 9. 2017.

Spádová mateřská škola musí přijmout před-
nostně děti ze svého školského obvodu, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné nebo mají před-
nostní právo na přijetí (ve školním roce 2017/2018 
se jedná o děti čtyřleté a starší). Povinnost zabezpe-
čit dostatečnou kapacitu v mateřských školách pro 
zajištění předškolního vzdělávání náleží dle § 179 
odst. 2 školského zákona obci. 

Tato nová legislativní úprava ztížila našemu měst-
skému obvodu situaci, neboť se musely najít finanční 
prostředky v průběhu roku na vybudování nové třídy 
tak, aby kromě povinně přijatých 5-letých dětí, mohly 

být přijaty i děti např. 3-leté, pro které by v případě 
nevybudování nové třídy, nebylo z kapacitních důvodů 
místo. Potrestali bychom tak rodiče, kteří se po mateřské 
a rodičovské dovolené vracejí do práce, kteří by museli 
hledat umístění pro své dítě v jiných mateřských ško-
lách, byť bydlí v našem obvodu. Zvládli jsme to a nové 
oddělení mateřské školky je tedy umístěno v  1. PP v 
prostorách budovy ZŠ Vrchlického, na odloučeném 
pracovišti Trnkovecká 55. V rámci přestavby, která pro-
běhla v průběhu prázdnin, byly zřízeny následující míst-
nosti: nový prostor šatny dětí, herna a pracovna, ložnice 
dětí, sociální zázemí dětí s pohotovostní sprchou, úkli-
dová komora, sociální zařízení pedagogů, šatna peda-
gogů. Vzniklo tedy jedno oddělení školky s názvem 
„Hvězdičky“ s kapacitou 24 dětí. Nové prostory oddě-
lení mateřské školy funkčně navazují na stávající jídelnu 
a výdejnu jídel, kde se děti mohou stravovat, a část výdeje 
jídel může být zajištěna přímo v herně pomocí speciál-
ních vozíků pro přepravu jídel.

Rodiče dětí, kterých se nové legislativní naří-
zení týká, byli včas a dostatečně řádně informo-
váni, že jsou povinni zapsat své dítě starší 5 let 
k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud tak 
neučiní, dopustí se přestupku, za který jim může 
být vyměřena pokuta až 5 tis. korun. Ve spolupráci 
pracovnic odboru SVaŠ spolu s vedením mateřské 
školy a rodinami ve spádové oblasti došlo k napl-
nění kapacity nově vybudované třídy a děti se tam 
poprvé vydaly se svými rodiči už 4. září. Vítaly 
je usměvavé paní učitelky, program si připravili 
Klauni z Balónkova, aby odlehčili situaci zejména 
u těch dětí, kterým se od maminek do třídy moc 
nechtělo. Předali jsme za městský obvod všem 
předškolákům drobné dárečky a sladkosti a po pár 
minutách už nebyla ve třídě jediná slzička smutku 
a děti si svůj první den ve školce moc užily. Jak 
spokojeně říkaly, budou se na každý den ve školce 
moc těšit.  Šárka Tekielová, starostka
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radvanická školka otevřela novou třídu

Nová solná jeskyně, která je od jarních měsíců 
otevřena v nově zrekonstruovaných prostorách 
budovy Klubu důchodců v Ostravě-Radvanicích, 
je hojně využívána především dětmi z mateřských 
a základních škol a pak i seniory místních spolků. 
Harmonogram, který upravuje návštěvnost, se 
osvědčil a rádi bychom ho zachovali nadále.

Solná jeskyně je jednou z originálních metod ve 
využití síly soli z Mrtvého moře s výrazně preven-
tivními, léčebnými, regeneračními a relaxačními 
účinky. Jeskyně díky svému mikroklimatu příz-
nivě působí na řadu onemocnění a plnohodnotně 
nahrazuje rekreaci u moře. Příznivé působení na 
lidský organismus se projeví po 3–5 pobytech 
v solné jeskyni, 45 minut relaxačního posezení 
se prý vyrovná týdennímu pobytu u moře. Čisté 
ionizované ovzduší jeskyní zlepšuje celkovou kon-
dici organismu a příznivě působí na záněty hrdla, 
hrtanu, nosu i chronického nachlazení, zápaly plic 

a průdušek, astma, alergie různého druhu, choroby 
srdce – poinfarktové stavy, nedostatečný krevní 
oběh, vysoký krevní tlak, nedostatečnou čin-
nost štítné žlázy, dermatologické choroby (např. 
lupénka, ekzémy), stavy přepracovanosti, únavy, 
deprese, sklerózy, zvýšení odolnosti proti stresu 
a neuróze, zrychlení metabolismu buněk, působí 
na uklidnění dýchacích cest kuřáků.

Naše nově vybudovaná solná jeskyně je dimen-
zována pro pobyt 15 osob, součástí jsou šatny 
a toalety, je vybavena aktivní ventilací, estetickým 
osvětlením, které simuluje hvězdné nebe, a audio 
systémem. Provoz solné jeskyně zajišťuje Úřad 
městského obvodu Radvanice a Bartovice a posky-
tuje ji k užívání zdarma žákům mateřských a základ-
ních škol, zaměstnancům příspěvkových organizací, 
členům klubů důchodců, členům spolkových orga-
nizací obvodu a po dohodě i jiným osobám. Solná 
jeskyně má přispět k lepšímu zdravotnímu stavu 

cílové skupiny uživatelů v průmyslově zatíženém 
městském obvodu Radvanice a Bartovice. Jedno 
sezení v solné jeskyni trvá 45 minut.
Správu a provoz solné jeskyně upravuje provozní 
řád. Harmonogram je následující: 
 ŠKOly 
pondělí (9:00-16:00), čtvrtek (9:00-11:00)
 ŠKOlKy
úterý (9:00-11:00), středa (9:00-11:00)
 OSTATNÍ 
středa (13:00-17:00), pátek (9:00-17:00).

Termíny pro návštěvu solné jeskyně je nutno re- 
zervovat v předstihu, a to na odboru MBaI u paní  
Petry Janečkové, tel.: 599 416 110. Vstup je ZDARMA.

Šárka Tekielová, starostka

Solná jeskyně je využívána dětmi i seniory



Dne 7. 10. 2017 vzpomeneme  
5. smutné výročí,

kdy utichlo vzácně laskavé srdce mé 
manželky, naší maminky a babičky

libuše Kafnové.

S úctou a láskou vzpomínají manžel 
František,

dcery Hana a Eva s rodinami.

akce v knihovně
 Divadelní dopoledne
klasické pohádky pro nejmenší
pondělí 2. 10. | od 9 do 10
 Větrníky
výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče
úterý 3. 10. | od 10 do 11
 Tajenka pro malé luštitele
soutěž pro děti | čtvrtek 5. 10. | během půjčování
 Martinčiny kouzelné příběhy
dopolední čtení pro rodiče s dětmi
pátek 6. 10. | od 10 do 11 
 Olympiáda kocoura Vavřince
podzimní zábavné čtení pro nejmenší čtenáře
pondělí 9.10. | od 10 do 11
 Předáváme štafetu
výtvarné odpoledne pro děti
čtvrtek 12. 10. | od 14 do 15
 Hurá, mám diplom
výtvarné odpoledne pro děti
čtvrtek 19. 10. | od 13 do 14
 Tváře královny atletiky
test pro děti | říjen | během půjčování
 Sport hýbe světem
výstava knih | říjen | během půjčování
 Podzimní krajinou
výstava obrázků | říjen | během půjčování 
Část akcí je dotována z účelového transferu 
poskytnutého ÚMOb Radvanice a Bartovice.

3.10. 17.00 SPCCH Radvanice – 
výborová schůze

3.10. 15.00
KD při DPS 
Bartovice – výroční 
schůze

4.10. 14.00 KD Radvanice – 
Oslava dne seniorů 

4.10 15.00
73. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

5.10 15.00
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – členská 
schůze

5.10. 16.00 KD Bartovice – Den 
seniorů

8. 10. 13.00 Drakiáda – ul. 
Poláškova

11.10. 13.00 Setkání jubilantů – 
SD Bartovice

13.10. 17.00
ČSV Radvanice 
Bartovice – výborová 
schůze

14.10.–21.10. SPCCH Radvanice – 
víkendový pobyt

18.10 14.00
KD Radvanice – 
Halloweenské 
odpoledne seniorů

18.10 15.00
74. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

19.10. 16.00 KD Bartovice – 
Člověče, usmívej se!

31.10. 15.00
KD při DPS 
Bartovice – jubilanti 
2. pololetí

v měsíci říjnu

Kalendář
událostí
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Uzávěrka příštího čísla
15. října 2017 Petko Rusanov  

oslaví 84 let. 
 Gratuluje celá rodina.

Dne 12. 10. 2017 
vzpomene 2. výročí úmrtí

pana 

Jindřicha Štrocha.

Vzpomínají manželka s rodinou.

Dne 18. 9. 2017 jsme vzpomněli
6. smutné výročí úmrtí paní

Naděždy Sochacké
z Ostravy -Radvanic.

Zároveň dne 25. 10. 2017 vzpomeneme její 
nedožité 78. narozeniny.

Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane navždy 
s námi! 

Žehná nám na cestu, po které jdeme sami.
Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je 

stále stejně hluboká …
… vzpomínají syn Pavel  
s manželkou Miluškou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
 úcta a vzpomínky nám zůstávají dál.“

Dne 5. října si připomínáme  
páté výročí úmrtí pana

JUDr. Vladimíra Bělunka

 S úctou a láskou vzpomínají manželka  
Anna a rodina Habiňáková.

Vzpomínky na zesnulé 
v Husově sboru  
Ostrava ‑radvanice 
 Pobožnost se vzpomínkami  
1. 11. 2017 v 16.30 hodin
 Bohoslužba se vzpomínkami  
5. 11. 2017 v 8.00 hodin
Otevření sboru  
a zpřístupnění kolumbárií:
1. 11. 2017 středa 9.00 – 17.00 hodin
2. 11. 2017 čtvrtek 9.00 – 17.00 hodin
5. 11. 2017 neděle 7.40 – 17.00 hodin 

Dne 7. října 2017 oslavíme krásné 
80. narozeniny paní  

Jarmily Kuchtové 
z Ostrava-Radvanic

Kytičku těch nejhezčích přání, pevného 
zdraví, štěstí, pohody a optimismu posílá 

manžel Miroslav, dcera Šárka, syn Jiří 
s manželkou Martou, vnučka Lenka 
s rodinou a švagr Zdeněk s rodinou.

Malý pravnuk Jonášek posílá babičce 
velkou pusu.



zahrádkáři 
na výstavě

 Jako každoročně se i letos ve dnech 
22.–24. 9. 2017 konala na Černé louce tradiční 
výstava zahrádkářů. Naše organizace se, přes-
tože byl nedostatek ovoce, výstavy zúčastnila. 
Návštěvníkům se naše expozice líbila, přede-
vším obdivovali nápaditě vyřezávané a zdobené 
dýně. Tyto exponáty vyrobili žáci radvanických 
škol. Zajímavé angažmá provedla naše květi-
nářka Pavla Kozlová. Moc jí děkujeme a sou-
časně také všem ostatním, kteří se na přípravě 
podíleli. Srdečně díky.
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Jak jsme již avizovali v srpnovém čísle 
RaB novin, je opět otevřen Společenský dům 
v Ostravě -Bartovicích. Byli jsme se podívat, 
jak nový nájemce zrekonstruoval prostory 
a vybavil je novým nábytkem. A opravdu bylo 
na co koukat. Staré koberce z haly a restaurace 
nahradila světlá moderní dlažba, prostory 
září novou bílou výmalbou, parkety v sále-
dostaly nový lesk a vstupu vévodí masivní 
sedací souprava. Také restaurace dostala 
nové vkusné zařízení. Na venkovní zahrádce 
zmizely veliké dřevěné lavice, které byly 
nepohodlné zejména pro naše starší nebo 

méně pohyblivé spoluobčany, a nahradil je 
tmavý ratanový nábytek v moderním stylu. 

Otevírací doba je od pondělí do pátku v době 
od 11 do 21 hodin, o víkendech je zavřeno. Nebo 
lépe řečeno – víkendy jsou vyhrazeny společen-
ským akcím, rodinným oslavám a akcím v uza-
vřené společnosti. Restaurace dostala honosný 
název „Restaurant u Tiffany“ a může se pochlu-
bit bohatou skladbou jídelníčku, včetně domácí 
pizzy. V poledne je v nabídce chutné meníčko za 
příznivé ceny. Své dotazy, připomínky a objed-
návky můžete volat na tel. č. paní provozní – 
730 828 644. Kateřina Tomanová

Společenský dům opět v provozu Naučte se 
správně bránit

Městská policie Ostrava pod záštitou projektu 
Bezpečnější Ostrava zve na Kurz sebeobrany pro 
ženy a dívky starší 15 let. Kurz povedou zkušení 
instruktoři Městské policie Ostrava v objektu 
bývalého ředitelství MPO na ulici Hlubinská 
6 v Ostravě-Moravské Ostravě. První lekce se 
uskuteční 10. října 2017, poslední bude slav-
nostně zakončena 12. prosince 2017. Lekce budou 
probíhat každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin. 
Podmínkou účasti v kurzu je vyplnění a podepsání 
závazné přihlášky. Kapacita kurzu je omezena na 
třicet osob. Pro bližší informace nás můžete kon-
taktovat na telefonním čísle 720 735 125 nebo na 
e-mailu prevence@mpostrava.cz.
Městská policie Ostrava, úsek prevence a propagace

Krásné letní počasí přálo setkávání 
přátel, grilování, vycházkám a výletům.

Nejinak tomu bylo i  u  ba r tov ick ých 
zahrádkářů. Pokračovali jsme na úpravě naší 
spolkové zahrady, dvakrát jsme se sešli na 
společném grilování, ve stínu a při chladivém 
moku jsme společně hledali optimální řešení 
pro budování našeho odpočívadla s pergolou 
a jak zajistíme naši spoluúčast na výstavě 
„Život na zahradě“ a RaB štrúdlování. Rovněž 
jsme se shodli na pěších trasách při poznávání 
blízkého okolí. Ke dvěma jarním výletům 
jsme přidali dva letní.

J e d n í m  z  c í l ů  b y l  l e s n í  p o r o s t  n a 
Landeku. Odbor ný výklad pana Zdeňka 
Kwapulinského, lesáka tělem i duší, nás 
všechny zaujal. Odpovídal na naše dotazy, 

zejména když jsme narazili na čerstvé stopy 
divočáků.

Sestup do areálu Hornického muzea byl 
poněkud náročnější. Každý z nás si zvolil tu nej-
bezpečnější formu, jak se dostat dolů. Potěšilo 
nás, že jsme to zvládli bez úrazu, i když došlo 
k menší kolizi.

Pěkné počasí nás vylákalo do Bělského 
le sa  opě t  s  odbor ný m v ýk la dem pa na 
Kwapulinského. Prošli jsme nejzajímavějšími 
místy. Bohužel pramen tzv. „Svaté vody“ byl 
vyschlý, a tak jsme nemohli ověřit jeho léčebné 
účinky. Nicméně věříme, že i bez tohoto osvě-
žení nám procházka lesem prospěla. U srdce nás 
zahřálo, že tak rozsáhlý lesní komplex uprostřed 
města není nikde ve střední Evropě.

ZO ČZS Bartovice Hálová

Prázdninová setkání



Jak je zvykem v každém čísle novin, před-
stavujeme podnikatele nebo firmu s vazbou na 
náš městský obvod. I když nejčastěji předsta-
vujeme firmy zdejší, čas od času představíme 
také firmy se sídlem místa podnikání mimo náš 
městský obvod, avšak s realizací zakázek právě 
u nás, neboť mohou přinést našim občanům 
výrobky nebo služby, které se přímo v našem 
městském obvodě třeba nenacházejí. Jak už 
jsme předeslali ve článku výše, během letošních 
letních prázdnin proběhla rekonstrukce mateř-
ské školy v Ostravě -Bartovicích. Tu dostala 
na základě výběrového řízení na starost firma 
Fenbau, jež se zhostila svého úkolu ke spokoje-
nosti zadavatele, tedy městského obvodu, ale 
zejména také ke spokojenosti vedení mateř-
ské školy, rodičů i těch nejmenších dětí, které 
školku navštěvují. Z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli představit firmu Fenbau v dnešním 
seriále o podnikatelích.

Fenbau je ryze česká stavební společnost 
s vlastní výrobou oken, dveří a zimních zahrad. 
Poskytuje komplexní servis od návrhu po rea-
lizaci staveb. Ač se zdá být předešlá informace 
obecná, skrývá za sebou hodně zkušeností, kus 
tvrdé práce, spolehlivost a radost z vykonaného. 

Firma vám může postavit dům na klíč, ale pro-
vést třeba jen různé rekonstrukce či revitali-
zace – zateplení budovy, rekonstrukci střechy, 
provádí pokládku zámkové plochy, staví ploty.

Klienty mohou být jak jednotlivci se svými 
byty a rodinnými domy, tak i firmy a obce. Firma 
vám může pomoci už od počátku, kdy teprve nad 
realizací díla přemýšlíte. Nejste si jistí, zda se vás 
týká aktuální výzva programu Zelená úsporám? 

Nevíte, zda je pro vás výhodná? Poradenskou 
činností a zajištěním administrace spojené s pro-
gramem Nová zelená úsporám vám pomůže 
k úspěšnému získání dotací. Chtěli byste provést 
stavební úpravy rodinného či bytového domu 
a nemáte dostatek financí? Nechcete čekat další 
desetiletí a žít v nevyhovujících podmínkách 
a utrácet zbytečně hodně za vytápění? Pro reali-
zaci vám může zajistit osobní přístup bankovního 
experta, který vyhodnotí optimální úvěrovou 
variantu odpovídající vašim možnostem a potře-
bám stavební realizace. 

V současné době je trendem výměna stáva-
jících starých netěsnících oken za okna nová. 

Firma si vyrábí a dodává okna hliníková a plas-
tová. Její filozofií je vyrábět okna té nejvyšší 
kvality, proto se rozhodla pro profilový systém 
Schüco, který ani po mnoha letech neztrácí své 
vlastnosti, tvarovou stabilitu, odolnost vůči svě-
telným a povětrnostním vlivům. Na výrobky 
poskytuje záruku až 10 let.

Fenbau je také autorizovaným výrobcem 
zimních zahrad z profilového systému Schüco 
a Ponzio. Tyto výrobky se vyznačují dlouhou 
životností, precizním zpracováním, výbornými 
tepelnými vlastnostmi a v neposlední řadě este-
tičností. 

Své zákazníky doprovází k jejich plné spoko-
jenosti od počátku plánování zimní zahrady až 
po samotnou realizaci. 

Upozorňuji však, že abyste mohli svoji zimní 
zahradu užívat celoročně, měla by splňovat 
základní kritéria pohodlného užívání – neměla 
by se rosit, v zimě by v ní nemělo být chladno 
a v létě zase horko. Takové podmínky splní jen 
kvalitní projekt, použití špičkových technologií 
a osvědčených materiálů. 

Kontaktní údaje:
Fenbau, s.r.o.
Gajdošova 59
702 00 Moravská Ostrava
Tel/fax 596 624 835
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Během letních prázdnin proběhla v Mateřské 
škole Za Ještěrkou v Ostravě-Bartovicích dlouho 
očekávaná rozsáhlá rekonstrukce vnitřních pro-
stor spočívající ve výměně stávající zastaralé 
elektroinstalace, vytápění a zdravotnických 
rozvodů, došlo k pokládce nové dlažby, k obkla-
dům některých místností a výmalbě prostor, což 
přispívá ke zkvalitnění pobytu našich nejmen-
ších. Budova školky byla rekonstruována tak, 
aby zcela vyhovovala nejnovějším hygienickým 
a bezpečnostním normám.

Ř e d i t e l k a  m a t e ř s k é  š k o l y  T á ň a 
Krumniklová si pochvalovala spolupráci 
se stavební f irmou FenBau, s. r. o., která 

rekonstrukci realizovala. Zároveň však při-
znala, že do poslední chvíle netrpělivě oče-
kávala, jestli se všechny práce přes prázdniny 
stihnou udělat, aby po úklidu, do kterého se 
zapojili jak radvaničtí dobrovolní hasiči, tak 
i všechny paní učitelky, mohli přijít v první 
zářijové pondělí malí předškoláčci. Vše pro-
běhlo podle plánu a v poslední srpnový den 
mohlo dojít k slavnostnímu předání stavby za 
účasti zástupců stavební firmy, vedení měst-
ského obvodu i vedení mateřské školy. Děti 
tak přišly do zcela nových tříd. Třídy Berušek 
a Myšek se změnily zcela, včetně nového 
nábytku, připravila se také místnost, kde se 

plánuje do budoucna sauna pro děti. Mateřská 
škola září barvami. 

Je vhodné ještě zmínit, že v př ilehlých 
prostorách mateřské školy probíhá zároveň 
rekonstrukce nové zahrady, kterou budou 
moci děti ke hrám a edukaci plně využívat 
už zanedlouho. V našem městském obvodě 
tak vznikají místa, kde si naše děti mohou 
v klidu a s radostí vychutnat své bezstarostné 
dětství, přijímat podněty ke svému rozvoji, 
jejž moderní prvky spojené s rekonstruk-
cemi a revitalizacemi objektů i venkovních 
prostor přinášejí.

Šárka Tekielová, starostka

mateřská škola za ještěrkou přivítala děti 
v nově zrekonstruovaných třídách

Novostavba i rekonstrukce od společnosti Fenbau

před rekonstrukcí Q po rekonstrukci Q
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druhý turnus příměstského tábora
V minulém čísle RaB novin jsme 

informovali o prvním turnuse pří-
městského tábora, který se konal 
v polovině července. Nyní máme 
za sebou turnus druhý, srpnový, 
který proběhl ve dnech od 14. 8. do 
18. 8. 2017. Letos byly oba turnusy 
tábora opět zaměřeny především na 
sportovní aktivity dětí a mládeže. 
Na realizaci příměstského tábora 
obdržel městský obvod Radvanice 
a Bartovice finanční transfer z roz-
počtu statutárního města Ostravy 
ve výši 80.000 Kč.

Program byl v d r uhém tu r-
nuse obdobný jako v tom prv-
ním. To aby nebylo dětem líto, 

že by jejich kamarádi prožili něco jiného, 
v jejich očích se může zdát třeba i lepšího. 
Každodenní program probíhal od 7:30 hodin 
do 15:30 hodin a děti v něm zažily spoustu 
legrace, napětí i relaxace. Slavnostní ukon-
čení tábora vyvrcholilo společným obědem 
s pan í s t a rostkou , k terá př inesla dětem 
sladké pohoštění v podobě dortu a rozdala 
medaile a pochvalné listy za účast. Pochvalu 
si letos děti opravdu zasloužily, neboť dle 
hodnocen í vedoucí i  s t rážn ík ů městské 
policie, úseku prevence a propagace, kteří 
se aktivně tábora účastnili, byly děti moc 
hodné, šikovné a celkově velmi dobře spolu-
pracovaly. Lze říct, že si všichni zúčastnění 
vzájemně mezi sebou rozuměli a příměstský 
tábor si užili. (red)

Ani jsme se nenadáli a školní rok je opět tady. Dne 4. 9. 2017 se otevřely 
dveře naší školky v Ostravě -Radvanicích, aby přivítaly všechny naše stá-
vající, ale i nově příchozí děti. Rodiče byli trošku nervózní, děti napjaté, 
ale všichni se těšili na to, co je čeká. Po přivítání dětí ve třídách, předání 
dárečků a troše ukápnutých slziček čekalo na děti překvapení – Klauni 
z Balónkova, kteří přišli děti pobavit, rozveselit a zazpívat si s nimi pís-
ničky. Po zábavě odcházely nově příchozí děti domů, v rámci adaptačního 
programu. 

Ale to nejdůležitější nás během školního roku 2017/2018 teprve čeká. 
Společně s dětmi se můžeme těšit na spoustu akcí, které se uskuteční v naší 
mateřské škole. Hned v září nás čeká výlet na kozí farmu, je financován 
z dotace, kterou MŠ poskytl městský úřad Radvanice a Bartovice, v říjnu 
uspávání broučků, v prosinci čertí den a bílý den s návštěvou Ježíška a roz-
balováním dárečků. Ale také dva ozdravné pobyty – jeden pouze s dětmi, 
druhý i s rodiči. Na jaře vynášení Mařeny a velikonoční dílničky. Vše 
zakončíme zahradní slavností. Myslím, že se máme s dětmi na co těšit!

Bc. Renata Karpíšková

„Prázdniny jsou za horami, už je konec, už je to!“ 

Letos bylo prvním školním dnem pondělí 
4. zář í. To se všechny školní budovy opět 
naplnily dětmi net rpělivě očekávajícími 
nové zážitky školních dnů. Jistě shovívavě 
př istoupil i pedagogové k poprázdninové 
dětské rozjívenosti a vyslechli si spoustu 
zajímavých příhod, které se dětem během 
dvouměsíčního volna udály. Avšak první 
školní den je největší události pro prvňáčky 

a jejich rodiny. Děti usedly poprvé do lavic 
a rodiče se s dojetím zvědavě postavili na 
okraj t ř ídy, aby mohli pozorovat a zdoku-
mentovat první den své ratolesti. 

Letos přišlo do první třídy celkem 68 dětí, 
to je o 10 více než v loňském školním roce. 
19 žáků začalo chodit do budovy odloučeného 
pracoviště Trnkovecká 55, 17 žáků do budovy 
odloučeného pracoviště Bartovická 59 a 32 

žáků do budovy odloučeného pracoviště 
Havláskova 1.

Přejeme dětem úspěšný školní rok, rodičům 
radost z úspěchů jejich dětí a učitelům trpělivost 
v jejich záslužné práci. (red)

dětem začala škola



inzerce

HAV PRAKTIKMED, s. r. o., 
Hviezdoslavova 16, Ostrava-Radvanice

MUDr. Havlová Alice
všeobecná praktická lékařka

zdravotní sestra: Burianová Markéta

Ordinační doba
POnDělí • 7.00–13.30 14.00–16.00 

 (pouze pro zvané)
úTERý • 7.00–12.30

sTřEDA • pouze odpoledne 13.00–18.00  
(pouze pro objednané pracující)

čTVRTEK • 7.00–13.30
PáTEK • 7.00–11.30
7.15–8.00 – odběry

8.00–10.00 – akutní stavy
10.00–12.00 – objednaní pacienti

Objednávky: během dopoledních ordinačních 
hodin po 10.00 hod – tel.: 606 082 408

Registrujeme nové pacienty už od 16 let.

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA – ul. Zvěřinská, Ostrava 
 

Nabízíme balené i volně ložené uhlí, platba na místě v hotovosti: 
 Černé a hnědé uhlí, koks, brikety 
 Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů 

Dopravu paliva zajistíme zdarma do 15km (odběr min. 30q).  
 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-janmaria.cz 

  



KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

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

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 
	 špalky	30	cm	 649	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 750	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	 1500	Kč	/	1prm/s
Odkory: 
	 smrk	délka	2–4	m	 350	Kč/m3 
	 výběrové	hrubé	 450	Kč/m3

Prodej	cca	8kg	pytlíku	třísek	 
za	39	Kč/ks.
(7m3	špalků	=	1x	pytlík	třísek	zdarma)

Tel.: 725 987 422

inzerce

inzerce

Výuka  
AJ~FJ~ RJ~PJ

v Radvanicích pro děti 
od 4 let, studenty, 

dospělé i důchodce. 

Tel. 773 647 970
E-mail: 

 jazykoland@gmail.com

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 dodávek
- autodíly

- oleje, maziva, filtry

Topíte plynem 
a platíte hodně?

Rodinám v Radvanicích a Bartovicích
jsme průměrně ušetřili 35% nákladů za plyn.
Nechte si udělat nezávazné cenové porov-

nání cen z aukcí a uvidíte ten rozdíl.

Zdarma!

Bez skrytých poplatků!
S garancí na 2 roky!

Petr rusanov
obchodní partner eCENTRE, a.s.

Email: petr.rusanov@partnerecentre.cz
Tel: 735 050 955

VýVOZ 
sEPTIKů 

A ŽUMP – 8 m3

Fa Ivan Buš
Na Hermaně 301/16,  

739 32 Vratimov
e-mail: muj.cuc@seznam.cz

mob. 792 304 517
po dohodě SO + NE

SAMFA s.r.o.
info@samfasro.cz www.samfasro.cz

je vám více 
než 50 let? 

Nemůžete najít zaměstnání, rádi 
byste jej změnili anebo se po dlouhé 
době chcete vrátit do práce? Pak právě 
pro vás je určen projekt Nová šance 
a zkušenost pro 50+. Zkušení psycho-
logové vám poradí, na jakou profesi 
se hodíte, posílíte svůj osobní rozvoj, 
projdete rekvalifikací a na 6 měsíců 
vás i zaměstnáme. Vše ZDARMA. 
Registrujte se do listopadu na edu-
kana@edukana.cz, ̋ tel.: 737 782 333.

VÍTE, ŽE

VYVEZEME SEPTIK?
VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?

ZPRACUJEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU 
A KANALIZACI?

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
zákaznická linka: 848 100 700      e-mail: info@ovak.cz      www.ovak.cz

LICIT
Plyn levnější 

o desítky tisíc,
elektřina levnější 

o tisíce.
Ing. Štěpán Košťál

606 700 444
stepan.kostal@partnerecentre.cz

Pozvánka 
na koncert
Husův sbor zve všechny občany dne 1. 11. 2017 v 18 hodin na 

Komponovaný pořad s hudbou starých 
mistrů a mluveným doprovodem 
v podání Haliny Františákové – housle, Elišky Novotné – klavír 
a Alfréda Strejčka – přednes. Pořad věnovaný kráse a umění 
české země je sestaven z textů K. Čapka, T. G. Masaryka, 
J. Seiferta, J. Kainara, J. Nerudy a skladatelů B. Smetany 
a L. Janáčka. Husův sbor
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