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Krásné 
Vánoce!

Milí spoluobčané,
zima zavládla v našem kraji a my se opět připra-
vujeme na nejkrásnější období v roce – na Vánoce. 
Shon předvánočních příprav, nakupování dárků 
a dohánění na poslední chvíli všeho, na co jsme 
po celý rok neměli třeba čas, takový obrázek nám 
nabízí dnešní hektická a uspěchaná doba. Zastavte 
se, nadýchněte se atmosféry Vánoc už nyní 
v adventním čase a nechte do svých duší plynout 

klid a pohodu. Užívejte dny provoněné vanilkou, 
cukrovím a svařeným vínem, zabalené do štěstí 
a radosti. Všímejte si dychtivých oček našich dětí 
toužících potkat Ježíška. Rodiny a přátelé nechť se 
semknou a prožijí spolu několik krásných společ-
ných chvil. Ať se nikdo necítí být sám a najde ve 
svém srdci sílu a radost, o které se může podělit. 
Nechť plamen svíček ve vás rozžehne pocity štěstí 
a lásky. Šárka Tekielová, starostka

silvestrovský 
ohňostroj 

Stalo se již hezkou tradicí, že se poslední 
den v roce scházíme před radnicí městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, abychom 
strávili příjemný večer u příležitosti ukon-
čení roku. Nejinak tomu bude i letos. Tímto 
srdečně zveme všechny spoluobčany na spo-
lečné setkání před budovu radnice 31. 12. 
2017 ve 21 hodin, kdy bude odpálen silves-
trovský ohňostroj. Stejně jako každoročně 
bude pro všechny připraveno malé občerst-
vení ve formě teplého svařáčku a koláčku. 
Těšíme se, že se opět společně osobně 
potkáme a popřejeme si k novému roku.

Šárka Tekielová, 
starostka

Zveme občany dne 4. 12. 2017 v 15:30 hodin 
do Hasičské zbrojnice v Ostravě ‑Radvanicích 
na veřejné projednání ve věci skládky uhlí v are-
álu společnosti ArcelorMittal Ostrava, která 
podala v tomto roce žádost Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje na vznik „polní skládky 
uhlí“ o rozloze 42 tis. m2 s kapacitou 200 tis. tun 
uhlí. Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této infor-
mace na úřední desce krajského úřadu (do 7. 12. 
2017) může veřejnost a dotčené subjekty k danému 
záměru zasílat svá písemná vyjádření na adresu 
krajského úřadu. Své stanovisko však můžete sdě-
lit také osobně přímo na veřejném projednání.

Byli jsme od samotného počátku proti jakému-
koliv dalšímu zdroji znečištění ovzduší a životního 
prostředí v našem městském obvodě Radvanice 
a Bartovice, kde jsou už i tak dlouhodobě porušo-
vány limity z hlediska prašnosti. Zároveň se nám 
zdá být doslova nehorázností, když společnost, 

která využila evropských dotací na mediálně 
propagovanou ekologickou stavbu s cílem snížit 
prašnost v ovzduší, nyní vybuduje skládku uhlí, 
která může být naopak zdrojem dalšího znečišťo-
vání. Krajský úřad, který vydává posouzení vlivu 
na životní prostředí (tzv. EIA), si nechal z důvodu 
našich námitek a připomínek vypracovat opo-
nentní studii, která je rovněž se záměrem zveřej-
něna na webu http://portal.cenia.cz/eiasea/view/
eia100_cr, kód záměru MSK2025.

Na veřejném projednání mohou občané, kterým 
není lhostejná problematika ovzduší v našem měst-
ském obvodě, říct svůj názor. Žádáme tedy, aby se 
veřejnost tohoto jednání účastnila, jelikož to může 
být poslední možnost k zastavení výstavby polní 
skládky uhlí v Ostravě ‑Bartovicích. Bohužel jsme 
jediní, kteří mají ke stavbě negativní stanovisko.

Aleš Boháč, 
místostarosta

pozvánka na veřejné projednání
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V souladu s ust. § 33 odst. 3 zákona č. 1275/2012 
Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ozna-
muji tímto, že volba prezidenta republiky se 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice usku-
teční ve dvou dnech, v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 
hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby 
prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou 
dnech, v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 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 měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice (ulice):

Volební okrsek č. 118001 – volební místnost 
v ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 501/12, 
Ostrava ‑Radvanice pro voliče s trvalým pobytem 
na ulicích: Čapkova č. 154, 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. 11, 3 a 5, Světlá, Šmídova č. 11, 3, 3a, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 16, 20 a 24, Těšínská č. 1267, 269 a 269a, 
Těžní, Tomicova, Třanovského č. 114, 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. 131, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 a 57, Za Šachtou;

Volební okrsek č. 118002 – volební místnost 
v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava‑
‑Radvanice‑vstup zadním vchodem budovy 
pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: Budovcova, 

Čapkova č. 114, 18, 20, 22, 24, 36 a 38, Dalimilova, 
Havláskova, Holešova, Hviezdoslavova, Karvinská 
č. 1187, 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. 16, 6a, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, Stromského, 
Ščerbovského, Šporovnická, Těšínská č. 1271, 273, 
281, 297, 304, 304a, 305, 308, 314 a 316, Třanovského 
č. 13, 6, 7, 8 a 9, Třeneckého, U Výhybky, Vrchlického 
č. 16, 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. 118003 – volební místnost 
v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava‑
‑Radvanice‑ vstup předním vchodem budovy 
pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: Artézská, 
Bendova, Bučinská, Do Údolí, Durčákova, Haškova, 
Horácká, Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, Krištofova, 
Lipinská, Ludvíkova, Maryčky Magdonové, Na 
Hrázkách, Na Ostří, Na Stezce, Na Štěpnici, Nad 
Hutěmi, Nad Kaplí, Nad Obcí, Návrší, Pod Kaplí, 
Podlesní, Podvrší, Přední, Radvanova, Rohova, 
Stařešinská, Šmídova č. 12, 4, 10, 12, 16a, 18, 18a, 22 
a 71, Táborská, Těšínská č. 1e. 103, č. 1306, 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. 118004 – volební místnost 
v MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava‑
‑Bartovice pro voliče s trvalým pobytem na uli-
cích: Bémova, Dvorová, K Pískovně, K Rybníkům, 

Ke Studánce, Klaklova, Lejskova, Majovského, 
Mezní, Myslivecká, Na Okraji, Na Výsluní, Potoční, 
Radova, Sestupná, Stranou, Těšínská č. 1427, 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. 118005 – volební místnost 
v ZŠ Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava‑
‑Bartovice pro voliče s trvalým pobytem na uli-
cích: 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. 118006 – volební míst-
nost v ZŠ Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, 
Ostrava ‑Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: 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, Pikar tská, Pošepného, 
Pulkavova, Těšínská č. 1213, 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

Volba prezidenta České republiky se koná ve 
dvou dnech, v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 
hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé 
kolo volby prezidenta České republiky se koná rov-
něž ve dvou dnech, v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.
 Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním 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 voličským průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje 
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území 
České republiky, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo kon-
zulárním úřadě České republiky v zahraničí.

 Volby v nemocnici, zdravotnických nebo 
sociálních zařízení

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče 
nebo obdobném zdravotnickém zařízení může 
volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého byd-
liště za splnění podmínek zákona č. 1275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky, a to:
a)  na základě zápisu do zvláštního seznamu 

voličů, který vede úřad městského obvodu pro 
voliče, který není v jeho územním obvodu při-
hlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže 
z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, 
volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán. Správa zdravotnického 
zařízení předá údaje voličů k zápisu do zvlášt-
ního seznamu, úřadu městského obvodu nej-
později 4 dny před začátkem hlasování (tj. 
8. ledna 2018 do 14.00 hodin; v případě dru-
hého kola volby do 22. ledna 2018 do 14.00 
hodin) a zároveň zašle potvrzení o zápisu 
voliče do tohoto seznamu úřadu, kde je volič 
zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí 
volby),

b)  na základě voličského průkazu, vydaného úřa-
dem, kde má volič trvalý pobyt. 

 Žádost o voličský průkaz 
Volič může požádat osobně od 28. prosince 

2017 u Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, který vede stálý seznam voličů, až do 

okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 
10. ledna 2018 do 16.00 hod.

Žádost o voličský průkaz (viz formulář na 
www.radvanice.ostrava.cz‑volby) lze podat v lis-
tinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky, obě podání musí 
být doručena Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. 
do 5. ledna 2018, a úřad městského obvodu volič-
ský průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz může případně převzít i osoba, 
která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu (viz formulář na www.radvanice.ostrava.
cz‑volby).
 Voličský průkaz pro druhé kolo 

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo volby, úřad 
městského obvodu mu vydá voličský průkaz pro 
obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé 
kolo). O vydání voličského průkazu lze za stejných 
podmínek požádat také v době mezi prvním a dru-
hým kolem volby. Úřad městského obvodu v této 
době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 
2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole 
volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. Žádost 
o vydání voličského průkazu v listinné podobě 
s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednic-
tvím datové schránky musí být doručena Úřadu 

informace o způsobu hlasování  
při volbě prezidenta České republiky 
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městského obvodu Radvanice a Bartovice nejpoz-
ději do pátku 19. ledna 2018.
 Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro kaž-
dého zaregistrovaného kandidáta. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. 
U každého kandidáta je mimo jiné uvedena pří-
slušnost k určité politické straně nebo politickému 
hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. 
Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrže-
ného poslanci nebo senátory anebo navrhujícím 
občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úřed-
ního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou 
starostou obce distribuovány voličům nejpoz-
ději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. 
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 hlasovacích lístků. Volič, 
který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet 
hlasovací lístky na požádání ve volební míst-
nosti.

 Výběr hlasovacího lístku
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího 

lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. 
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat 
hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo 
z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku 
do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a voličem vybraný 
hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky 
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební 
schránky.
 Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou 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 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 Druhé kolo volby prezidenta  
České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet 
hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční 
většinu z celkového počtu platných hlasů oprávně-
ných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali 
platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 
14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta 
České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta České 
republiky se koná ve dvou dnech, v pátek 26. ledna 
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postu-
pujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta 
České republiky ve volební místnosti.
Kontaktní údaje za Úřad městského obvodu 
Radvanice a Bartovice: 
Bc. Šárka Krkošková, tel. č. 599 416 100, kanc. 
č. 15 (sekretariát)
Marcela Bartková, tel. č. 599 416 120, kanc. č. 14 
(evidence obyvatel, matrika)
www.radvanice.ostrava.cz (oddíl: radnice – 
volby)

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Rada městského obvodu na své 74. schůzi 
konané dne 18. října 2017
‑ rozhodla o schválení záměr u pronájmu 

pozemku parc. č. 12027/48, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. 
Radvanice,

‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-
cích o zřízení služebnosti a zakládající právo 
umístit a provést stavbu v k. ú. Radvanice 
a v k.ú. Bartovice,

‑ projednala bytové záležitosti,
‑ vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního 

výboru zastupitelstva městského obvodu 
č. 115/2017 a zápis o provedené kontrole kon-
trolního výboru ze dne 18. září 2017 a uložila 
starostce předložit zápisy k projednání zastupi-
telstvu,

‑ vzala na vědomí protokol z otevírání obálek 
a posouzení nabídek k záměru prodeje dřevní 
hmoty pokácených stromů ve vlastnictví sta-
tutárního města Ostravy, ve správě městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, rostoucích 
na pozemku parc. č. 1785/1 v k. ú. Radvanice 
a rozhodla o uzavření kupní smlouvy,

‑ rozhodla nesouhlasit s uzavřením dohody 
o ukončení nájmu části štítové zdi obytného 
domu na ul. Těšínská 1104/259 v Ostravě‑
‑Radvanicích se společností ŠMÍRA – PRINT 
ENTERPRISES, a. s., ke dni 31. října 2017 
a uplatnit tříměsíční výpovědní lhůtu, dále 
rozhodla nesouhlasit s prominutím dlužného 
nájemného ve výši 48 080 Kč, 

‑ projednala návrh novely obecně závazné 
vyhlášky č. 15/2008, kterou se stanoví sys-
tém shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu vzniklého na území statutárního města 
Ostrava, včetně systému nakládání se staveb-
ním odpadem a vyslovila souhlas s návrhem,

‑ rozhodla o zadání nové veřejné zakázky 
malého rozsahu v souladu s § 27 zákona 

č. 1134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek městského obvodu pod 
názvem „Projektová dokumentace pro územní 
řízení – Úprava Podleského potoka, odvod-
nění v Ostravě ‑Bartovicích“ a o zaslání výzvy 
k podání nabídky uchazečům,

‑ schválila Příkaz č. 12/2017, kterým se stanovuje 
plán inventur městského obvodu Radvanice 
a Bartovice k 31. prosinci 2017,

‑ schválila rozpočtové opatření č. 115/2017,
‑ souhlasila s uzavřením dodatku č. 11 ke 

smlouvě o dílo č. 1S 0263/2017/SŘDaŽP na sta-
vební práce pod názvem „Udržovací práce na 
chodnících ul. Těšínská, Ostrava ‑Radvanice – 
II. etapa“,

‑ rozhodla o uzavření smluv o sdružených službách 
dodávky elektřiny se společností ČEZ Prodej, 
s.r.o., k zajištění dodávek elektřiny na byt č. 14 a 8, 
na ulici Pátova 656/4, Ostrava ‑Radvanice,

Rada městského obvodu na své 75. schůzi 
konané dne 1. listopadu 2017
‑ rozhodla v sou ladu s ust .  § 11 zákona 

č. 1134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, o uzavření smlouvy o dílo na poskytování 
služeb elektronických komunikací – kamerový 
systém se společností OVANET, a.s.,

‑ projednala a schválila odpisové plány škol-
ských příspěvkových organizací na rok 2017,

‑ vzala na vědomí zápis č. 128/2017 z jednání 
Komise sociální, sportovní a školství Rady 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze 
dne 25. 9. 2017,

‑ rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit 
a provést stavbu v k.ú. Bartovice,

‑ rozhodla o vydání souhlasu s umístěním stavby 
a o povolení vstupu na pozemky parc. č. 12097 
a parc. č. 13258 pro stavbu „Odstranění výpusti 
Těšínská II“, v k. ú. Radvanice,

‑ rozhodla o poskytnutí finančních darů z roz-
počtu městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na rok 2017,

‑ pověřila s účinností od 2. listopadu 2017 Petru 
Janečkovou vedením odboru majetkového, 
bytového a investic úřadu městského obvodu  
na dobu do ukončení výkonu veřejné funkce 
Ing. Svatopluka Běrského,

Rada městského obvodu na své 76. schůzi 
konané dne 15. listopadu 2017
‑ projednala návrh obecně závazné vyhlášky 

o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 15/2017 a souhlasí 
s návrhem po doplnění akcí pořádaných měst-
ským obvodem Radvanice a Bartovice,

‑ vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti 
školy ve školním roce 2016/2017,

‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-
cích o zřízení služebnosti a zakládající právo 
umístit a provést stavbu v k. ú. Radvanice 
a v k.ú. Bartovice,

‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla o schválení záměr u pronájmu 

pozemku v k. ú. Radvanice,
‑ vyslovila souhlas s aktualizovanými projekty MŠ 

Radvanice a MŠ Bartovice v rámci MAP ORP,
‑ vydala souhlasné stanovisko pro společnost 

PETISA, s.r.o., se záměrem vybudování rezi-
denčního bydlení pro seniory,

‑ schválila rozpočtové opatření č. 116/2017,
‑ projednala návrh rozpočtu městského obvodu 

na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2019 – 2021 a doporučila 
zastupitelstvu rozpočet a výhled schválit.

 Kateřina Zdražilová, 
 pověřena zastupováním tajemnice

z jednání místní samosprávy
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Zimní údržba v městském obvodě Radvani‑ 
ce a Bartovice je prováděna na 55 km místních 
komunikací a 19 km chodníků. Na základě 
provedeného výběrového řízení budou zimní 
údržbu místních komunikací v Radvanicích 
a Bartovicích provádět Technické služby, a.s., 
Slezská Ostrava. Údržbu chodníků a zastávek 
v Bartovicích a části chodníků v Radvanicích 
(ulice Dalimilova, Karvinská, Vrchlického 
a Těšínská od kruhového objezdu na křižo-
vatce s ul. Fryštácká směrem do Bartovic) 
bude mít na starost i f i rma pana Zbyňka 
Najzara. Ostatní chodníky budou udržo -
vány technikou městského obvodu. Zimní 
údržba na místních komunikacích zajišťovaná 
v městském obvodě je seřazena dle stupně 
důležitosti do dvou kategorií. Časový limit 
pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací je stanoven pro 1. pořadí 
do 4 hod. a 2. pořadí do 12 hod. od výjezdu 
techniky. Seznam rozdělení místních komu-
nikací je zveřejněn na internetových strán-
kách obvodu. O místní komunikace a silnice 
v majetku města a kraje se starají Ostravské 
komunikace, a.s., s výjimkou silnic prv-
ních tříd, které bude nově v zimním období 

udržovat sdružení firem v čele se společností 
Eurovia. Za účelem kvalitního provádění 
zimní údržby vyzýváme občany, aby pokud 
možno nenechávali svá vozidla na místních 
komunikacích, a to i z důvodu, že se vystavují 
nebezpečí poškození svého vozidla technikou 
provádějící údržbu. Dále vyzýváme občany, 
aby pokud možno nenechávali popelnice na 
chodnících (mimo dnů odvozu odpadu), jeli-
kož výrazně ztěžují zimní údržbu.

Kontakty:
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice – 
Pavla Baňková 599 416 145
Technické služby a.s. Slezská Ostrava (místní 
komunikace v Radvanicích a Bartovicích) – 
737 286 937
Zbyněk Najzar (chodníky a zastávky dle roz-
pisu) – 603 843 040
Ostravské komunikace, a.s.‑ dispečink – 
596 622 922
Eurovia CS, a.s. – si lnice I. t ř. Rudná – 
596 709 115 nebo 730 549 205

Pavla Baňková,
odbor SŘDaŽP

informace k zimní údržbě 
městského obvoduKontejnery 

na tříděný odpad
V našem městském obvodě se nachází 

několik kontejnerových stání na tříděný 
odpad. Protože jsou tato místa vesměs zane-
dbaná je naším cílem provést v příštím roce 
jejich estetizaci, která bude spočívat napří-
klad v pokládce zámkové dlažby, oplocení 
apod. V této souvislosti se chceme obrátit na 
občany, kteří kontejnery na tříděný odpad 
využívají, aby nám sdělili své podněty na 
zlepšení, doplnění stávajících míst dalšími 
kontejnery na papír, sklo či plast, případně 
podněty pro vznik dalších nových míst kon-
tejnerových stání. Pokud to bude možné 
nejen technicky, ale i z hlediska vlastnictví 
pozemků, zahrneme podněty občanů do cel-
kové vize změny a estetizace kontejnerových 
stání spolu s návrhy, které již máme k dispo-
zici. Vizi estetizace chceme realizovat tak, 
aby sloužila ke svému danému účelu separo-
vat odpad, což bude mít jistě příznivý účinek 
na životní prostředí a zároveň dojde k mini-
malizaci negativních vlivů na konkrétním 
umístění kontejnerů, jako je stávající nepo-
řádek, černé skládky, netříděný a komunální 
odpad apod.

Není v našich možnostech bez pomoci 
občanů znát všechna problematická místa. 
Proto nás velmi těší, když se občané zapojují 
a spolupracují na utváření vzhledu našeho 
městského obvodu.

Své podněty k této problematice můžete 
zasílat na e‑mail: abohac@radvanice.ostrava.cz 
nebo předložit písemně na podatelně úřadu.

Aleš Boháč, místostarosta

stále není 
vyčerpaná 
kotlíková 
dotace

Jak jsme již informovali, občané mohou 
žádat kraj o podporu na výměnu stávajícího 
nevyhovujícího kotle za nový. Statutární 
město Ostrava zároveň poskytuje bezú-
ročnou půjčku na předfinancování nového 
kotle. Dle našich informací příjem žádostí 
stále pokračuje, a to až do 31. 12. 2018 nebo 
do zaregistrování 10 000 žádostí. Ke dni 
uzávěrky tohoto čísla RaB novin bylo regis-
trováno pouze 6 519 žádostí o dotaci.

KOTLÍKOVÁ LINKA: 595 622 355, 
E‑MAIL: kotliky@msk.cz, KOTLÍKOVÁ 
KANCELÁŘ – Krajský úřad: A106 ve 
dnech: PO a ST: 8‑17h, ÚT a ČT: 8‑14:30h, 
PÁ: 8‑13h.

Aleš Boháč, místostarosta

V minulých dnech obdržela starostka Šárka 
Tekielová dopis ředitele územního odboru 
Ost rava Hasičského záchranného sbor u 
Moravskoslezského kraje Radima Kuchaře 
s poděkováním jednotce sboru dobrovolných 
hasičů Radvanice za zásahy v souvislosti 
s orkánem Herwart, který 29. 10. 2017 zasáhl 
Českou republiku a jehož síla se projevila i na 
území Moravskoslezského kraje. Docházelo 
především k pádům stromů přes komunikace 
na vedení elektrické energie, střechy domů 
a dopravní prostředky. Vlivem extrémního 
větru docházelo k přerušení přívodu elektrické 
energie, docházelo ke strhávání střešních kry-
tin nebo uvolnění jiných konstrukčních částí 
objektů, které hrozily následným pádem. 
K 30. 10. 2017 zasahovaly jednotky požární 
ochrany na území Moravskoslezského kraje 
celkem u 608 mimořádných událostí spojených 
s následky extrémního větru, u 122 na území 
Ostravy.

Tyto zásahy řešily v souladu s Požárním 
poplachovým plánem Moravskoslezského 
kraje jednotky Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje v úzké součinnosti 
s vybranými jednotkami sborů dobrovolných 
hasičů obcí, mezi které patřila i radvanická 
jednotka. Prioritním cílem bylo poskytnutí 
rychlé a účinné pomoci obyvatelům zasaže-
ného území a následně byla činnost jednotek 
požární ochrany směřována k odstranění 
následků a snížení materiálních škod způsobe-
ných vlivem extrémního větru.

Včasným a koordinovaným nasazením jed-
notek požární ochrany bylo zabráněno ztrátám 
na životech, poškození zdraví obyvatel našeho 
kraje a v maximální míře se podařilo omezit 
další materiální škody. Toho bylo dosaženo 
i díky maximálnímu nasazení a vysoké úrovni 
výcviku členů naší jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů, stejně jako díky kvalitnímu vyba-
vení technickými prostředky. (red)

poděkování jednotce sboru 
dobrovolných hasičů radvanice

Dvojice mužů vláčející v brzkých ranních 
hodinách 20. října 2017 v Ostravě ‑Radvanicích 
černý igelitový pytel upoutala pozornost hlídky 
městské policie. Poté co muži spatřili vozidlo 
strážníků, pytel náhle odhodili a z místa se 
pokusili odejít. Vysvětlení, jak přišli k přenos-
nému trezoru s uzamčeným kódovacím zám-
kem, strážníky zarazilo. Muži uvedli, že trezor 

našli v popelnici a nesou si ho domů. Jeden z nich 
se následně pochlubil, že dříve už podobný tre-
zor našel, násilím jej otevřel a obsah (stravovací 
poukázky) si ponechal. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu byla událost k dalšímu šet-
ření předána Policii ČR.

Městská policie Ostrava,
úsek prevence a propagace

městská policie Ostrava informuje
Trezor prý našli v kontejneru



Ač se nám může zdát úsměvné, že pan 
Zápalka a potažmo jeho firma se zabývá podni-
káním se dřevem, prakticky vzato, když jméno 
podnikatele souvisí i s činností podnikání, může 
to být velkou výhodou. Alespoň v tom smyslu, 
že si to každý dobře zapamatuje.

Zejména teď v období adventu většina z nás 
kupuje živý vánoční stromek. A taky většina 
z nás ho chodí kupovat k panu Zápalkovi do 
Ostravy ‑Bartovic, kde má pan Zápalka svoje 
plantáže vánočních stromků a také sklad palivo-
vého dříví. Ačkoliv stromky jsou jednorázovou 
záležitostí v předvánočním období, palivové 

dřevo lidé nakupují po 
celý rok, jak nám sdě-
lila paní Zápalková, 
která ve firmě s man-
želem podniká. Stará 
se prakticky o chod 
firmy a poskytla nám 
krátký rozhovor. Práce 
se d řevem a práce 
v lese je jejich rodin-
ným každodenním 
chlebem. Hlavní celo-
roční činností firmy 
je však kácení a ořezy 
stromů. Dokážou i tzv. 
riziková kácení třeba 
lanovou metodou nebo 
z plošiny. Můžeme 
říct, že firma je více-

méně rodinná. Práci zde našli i jejich dospělé 
děti a několik dalších rodinných příslušníků. 
Obhospodařují vratimovský les u Důlňáku, 
chodí tam kácet, sázet, provádějí postřiky proti 
škůdcům apod. Jak nám paní Zápalková prozra-
dila, zabývá se její manžel myslivostí. Vyučil se 
v lesnické škole v Bílé, pak po vyučení pracoval 

u svého otce v lese a před cca 20 lety se začal 
věnovat vlastnímu podnikání. 

Ptali jsme se, jestli má rodina vůbec čas na 
nějaké koníčky a radosti. „Kromě dvou vnu-
ček Tinušky a Amálky, které nám dělají velkou 
radost, ráda vařím a peču, ale staráme se taky 
o zvířata. Máme dva psy, z nichž je jeden domácí 
a druhý lovecký, chováme kačeny, králíky, 
krůty, slepice, husy a dva pštrosy. Něco jako 
dovolenou vůbec neznáme, to nás neláká, pro-
tože při práci v lese a v přírodě máme dost pro-
storu i na vlastní relaxaci,“ říká paní Zápalková 
a dodává: „V lese máte možnost pozorovat srnky, 
prasátka a letos to bylo i hodně malých selat. 
Ale také vzrušení jsme zažili. Když jsme sadili 
stromky, všimli jsme si nedalekého kouře. Pak 
jsme viděli, že hoří les. Bylo zrovna léto a sucho. 
Požár se rychle šířil, proto jsme volali hasiče. 
Přijelo asi šest hasičských jednotek, které poté 
požár hasily, ale i tak toho hodně shořelo, hlavně 
mladých porostů.“

Že je rodina pracovitá a velmi podnikavá, 
o tom není pochyb. Někteří členové se zase 
zabývají naopak stavební činností a všichni si 
různě mezi sebou pomáhají. Taková semknutost 
a dobré zázemí dává pak ty nejlepší výsledky 
hlavně směrem ke spokojeným zákazníkům.

Kontakt: Firma Zápalka
Šenovská 156
717 00 Ostrava ‑Bartovice
Tel. 739 857 610

Kateřina Tomanová

Kalendář 
na rok 2018

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
se opět rozhodl v závěru letošního roku 
vydat stolní kalendář na rok 2018, ve kte-
rém občané najdou fotografie ze života nás 
všech v roce 2017. Kalendáře by měly dostat 
zdarma všechny domácnosti Radvanic a 
Bartovic do svých schránek do konce letoš-
ního roku. Pokud nebude někomu kalen-
dář doručen např. z důvodu malé velikosti 
schránky, do které se kalendář nevejde, je 
možné si po domluvě kalendář vyzvednout 
na sekretariátu úřadu.

Šárka Tekielová, starostka

Začátkem října hodnoticí komise bartovic-
kých zahrádkářů změřila, zdokumentovala 
a užasla nad výškou rostlin a velikostí květních 
lůžek. I když zářijový vítr některé rostliny zle 
pocuchal, stále bylo co hodnotit a měření rostlin 
byl téměř akrobatický výkon. V některých pří-
padech nezbylo než použít žebřík.

Nejvyšší rostliny vypěstovali:
1. p. Glac 3,70 m
2. p. Venglář 3,57 m
3. p. Tvardek 3,55 m

Nejvyššího průměru květního lůžka docílili:
1. p. Venglář 35 cm
2. p. Glac 34 cm
3. p. Červená 33 cm

Děkujeme všem účastníkům soutěže, blaho-
přejeme vítězům, kteří obdrželi diplom a věcnou 
odměnu v podobě slunečnicových semínek.

A ještě pár slov na závěr. Účast byla o něco 
vyšší než loni. Dá se však říct „máme ještě 
rezervy“ a pevně věříme, že III. ročník této sou-
těže přivítá nové soutěžící.

Výbor ZO ČZS  
Ostrava ‑Bartovice
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seriál
představujeme podnikatele 

v obvodu

dřevo je pro pana zápalku nejdůležitějším zdrojem podnikání

slunečnice –  
vyhodnocení soutěže

Vítězná slunečnice p. Glace Q



akce v knihovně
 Třpytivé hvězdičky
výtvarné odpoledne pro děti
výroba vánočních ozdob
čtvrtek 7. prosince | od 14 do 15

 Vánoční tvořeníčko
výtvarné odpoledne pro děti
čtvrtek 14. prosince | od 14 do 15

 Vánoční tradice a zvyky
test pro děti 
prosinec | během půjčování 

 Radost pod stromeček
výstava knih 
prosinec | během půjčování

 Zdalipak jsi hodný byl…
Mik ulášské se tkán í  s  pr v ňáčk y ze ZŠ 
Bartovice
prosinec | v dopoledních hodinách

KLUB SLUNÍČEK
 Zlaté prasátko uvidíš už zakrátko
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
prosinec | v dopoledních hodinách

7.12. 15:00 – 
17:00

KD Radvanice, DPS, 
Bartovice, vánoční 
koncerty J. Beneše

12.12. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Mikuláš

12.12. 17.00 Adventní koncert studentů 
JK, obřadní síň

13.12. 14.00 KD Radvanice – Vánoční 
posezení s nadílkou

13.12. 15.00 78. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

14.12. 16.00

18. zasedání 
Zastupitelstva MěOb 
RaB-Hasičská zbrojnice 
Ostrava -Radvanice

14.12. 16.00 KD Bartovice – 
Ohlédnutí za rokem 2017

29.12. 16.00 KD Bartovice – Společný 
Silvestr

31. 12. 21.00 Silvestrovský ohňostroj, 
před radnicí

v měsíci prosinci

Kalendář
událostí
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Uzávěrka příštího čísla
15. prosince 2017

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 27. prosince 2017 tomu bude rok,
co nás navždy opustil 

pan 

Milan Juněc 

z Ostravy ‑Bartovic.
Vzpomíná manželka s rodinou.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků 
20. ledna 2018 v 10.00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte se, 
prosím, v úřední dny na matriku Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, 
č. dveří 15) s platným občanským průkazem a rodným listem dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejněním na internetové tele-
vizi městského obvodu musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas.

Šárka Tekielová, starostka

Vánoční 
bohoslužby 
v Husově sboru:
24.12.2017 - 22.00 hodin  

Půlnoční pobožnost

25.12.2017 - 8.00 hodin  
Boží hod vánoční

26.12.2017 - 8.00 hodin  
Štěpán

31.12.2017 - 8.00 hodin  
Silvestr

Monika Bartková

pozvánka na 
zastupitelstvo

Zveme všechny občany na 
18. zasedání Zastupitelstva 
m ě s t s k é h o  o b v o d u 
Radvanice a Bar tov ice, 
které se uskuteční dne 14. 
pros i nce  2017 v  16:0 0 
hodin v Hasičské zbrojnici v 
Ostravě ‑Radvanicích.

Šárka Tekielová, 
starostka
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První listopadová sobota byla věnována rybář-
skému sportu. U rybníka na Bučině se sešlo 39 
rybářů, aby soutěžili o Bučinský pohár, který 
vstoupil do druhé desítky svého působení. Počasí 
bylo krásné, slunečné a podzimní barvy vykouz-
lily nádhernou atmosféru celého dne. Pro rybáře, 
které letos zastoupilo pouze mužské pokolení ve 
věku 12 – 70 let, bylo připraveno bohaté občerst-
vení – guláš, prdelanky, rybí karbanátky, grilovaly 
se makrely a párky. Vše bylo doplněno pitnou 
kůrou, kterou každý ze zúčastněných neváhal vyu-
žít ke své dostatečné libosti. Celkový program byl 

doplněn i o tradiční tombolu, ve které se dali vyhrát 
kapři, amuři a tolstolobici. Hojná účast závodících 
i doprovázející veřejnosti vytvořila úžasnou spor-
tovní událost v našem městském obvodě. I když se 
zrovna rybolovu moc nedařilo, neboť se vytáhli 
z rybníka pouze 3 kapři, na dobré náladě to nikomu 
neubralo. Největšího kapra o váze 1,75 kg vytáhl 
pan Milan Hudák ze zdejší pořádající organizace 
a vyhrál tak letošní Bučinský pohár. Jako výhru si 
odnesl daňka, a jak nám sám řekl, rozdělí se o půlku 
se svým bratrem a těší se na dančí gulášek a dobré 
steaky. Další dva kapry a ceny pro vítěze v podobě 

rybářských potřeb si odnesli pan Milan Pavlíček 
za druhé místo a pan Milan Račko za třetí místo. 
O ostatní ceny se mezi soutěžícími rybáři, kteří 
žádnou rybu nechytli, losovalo. Pořadatelé chtějí 
zároveň poděkovat městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice za celoroční spolupráci, zejména za 
novou střechu na rybářské chatě.

Kateřina Tomanová

11. ročník Bučinského poháru můžete své dítě přihlásit 
do rybářského kroužku

Místní 
r ybářská 
o r g a n i -
zace vede 
rybářský 
k roužek , 
d o  k t e -
rého chodí 
v současné 
době celkem 10 malých rybářů. Scházejí se 
každý čtvrtek v rybářské chatě u Bučinského 
rybníku v 17 hodin. Pokud by se Vaše dítě 
chtělo věnovat této zálibě, stačí, když se při-
jde ve kterýkoliv čtvrtek s rodičem zapsat do 
kroužku, a může si tento krásný a uklidňující 
sport vyzkoušet. Kroužek je zcela zdarma 
a také není třeba pořizovat žádné rybářské 
náčiní. Vše je k dispozici. (red)

Začátkem listopadu se již potřetí konala spo-
lečná akce městského obvodu a bartovických 
zahrádkářů „RaB štrúdlování“.

Zrekonstruovaný prostor Společenského 
domu v Bartovicích byl provoněný nejen jablky, 
vanilkou a skořicí, ale ve vzduchu byla cítit 
i jemná a kořeněná vůně slaných závinů.

Organizátorky potěšil zvyšující se zájem 
jak soutěžících, tak i hodnotících návštěvníků. 
Oproti minulému ročníku se přihlásilo 18 
nových soutěžících, z toho 3 muži.

Do anonymní soutěže bylo zahrnuto i 12 
vítězných závinů ze školních soutěží. Z toho 
8 ze ZŠ Vrchlického, 2 z MŠ Bartovice a 2 z MŠ 
Radvanice.
A tak vypadá naše RaB štrúdlování v číslech:

43 soutěžících
117 hodnotících účastníků
42 sladkých závinů
35 slaných závinů
1500 degustačních vzorků.
Vybrat z tak velkého množství ten nejlepší 

závin nebylo vůbec jednoduché. Po sečtení 
všech hlasů byly výsledky v jednotlivých kate-
goriích následující:
Sladké záviny: 

 1. místo p. Jaroslava Holcová
 2. místo p. Jana Pastrňáková
 3. místo p. Justýna Moskalová
 zvláštní cena VII. B. ZŠ Vrchlického

Slané záviny:
 1. místo p. Zdeněk Berger s dcerou
 2. místo p. Libuše Havlásková
 3. místo p. Miroslava Červená
 zvláštní cena IV. B. ZŠ Vrchlického

Přednáška p. Jiřího Kráčalíka, dokumenta-
risty, cestovatele a ředitele Festivalu outdooro-
vých filmů, v rámci doprovodného programu 
nenechala nikoho lhostejným. Vedla k zamyš-
lení, jak moc se může lišit život v jiné zemi od 
toho našeho a jak rychle může skončit.

O výzdobu předsálí a sálu se opět postarali 
bartovičtí zahrádkáři svými výpěstky, výrobky 
a předměty ke konzervaci ovoce a zeleniny.

Poděkování patří soutěžícím, návštěvníkům 
a organizátorům a všem, kteří přispívají k tomu, 
že naše „štrúdlování“ je zajímavé nejen pro 

občany našeho obvodu, ale i pro občany ostat-
ních částí Ostravy a přilehlých obcí.

Věříme, že letošní ročník byl inspirativní 
pro ty váhavé a stydlivé, kteří dosud nesoutěžili 
a neukázali své umění.

Za ZP ČZS Bartovice
Anna Hálová

iii. ročník raB štrúdlování slovy a čísly



„dobrou noc, 
broučci“

 Stejně jako již několik let nazpátek, tak i letos 
dne 31.10.2017 čekalo děti z MŠ O.‑ Radvanice 
rozloučení s broučky.

Ale nejdříve si rodiče se svými dětmi malé 
broučky museli vyrobit, proto v jednotlivých 
třídách probíhaly od 15.30 hod. dílničky pro 
rodiče s dětmi. Výtvarný materiál zajistily p. uč. 
ve třídách, takže bylo z čeho tvořit .

 Za okny jsme pozorovali, jak se pomaličku 
začíná stmívat, a to byl ten důležitý okamžik, 
abychom se sešli před mateřskou školou a vydali 
se na lampiónový průvod po ulicích města. Při 
zpěvu písničky „Na mravenčí pasece“ rodiče 
pomohli zapálit světýlka lampiónků a lucerni-
ček a za doprovodu městských policistů, kteří 
dohlíželi na bezpečnost hlavně při přecházení 
vozovky, jsme „ rozsvítili Radvanice“. Asi po 
půlhodinové procházce nás chlad a déšť dovedly 
zpět k rozestlané postýlce před mateřskou školu, 
do níž děti uložily své broučky a berušky, při-
kryly je listím a zazpívaly ukolébavku na dob-
rou noc.

 Ráda bych poděkovala všem, kteří se naší již 
tradiční akce zúčastnili, a budeme se těšit opět 
příští rok. Slížková S.
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V pátek 3. listopadu si děti v mateřské 
škole v ulici Za Ještěrkou vyzkoušely novou 
roli porotce při výběru nejlepšího jablečného 
štrúdlu. Naše milé maminky paní Nesvadbová, 
Mo k r o š ov á ,  B ogd a n ov á ,  K u n č í kov á , 
Sihlovcová, Tomicová, Volná, Zajícová a paní 
Veličková nám přinesly na ochutnání své doma 
upečené dobroty. 

Rozhodování bylo velmi těžké, každému 
chutná něco jiného, někdo rozinky miluje, 
a někdo je pečlivě vybere na okraj talíře, někdo 
má rád velké kusy jablek, někdo ocení pudingo-
vou náplň navíc. Přesto se nám podařilo vybrat 
nejlepší zástupce a ty poslat do soutěže. Největší 
radost nám ale udělaly spokojené děti s pusami 
od ucha k uchu a s plnými spokojenými bříšky.

Štrúdlování v mateřské škole Bartovice

Ve středu 1. 11. 2017 nám klaun Hopsalín pro-
měnil Mateřskou školu v Ostravě ‑Bartovicích 
v kouzelný les plný broučků, berušek, mrave-
nečků, včelek a světlušek. Protože zima už ťuká 
na dveře, sešli se všichni přátelé z hmyzí říše, 
aby se společně poveselili, než se uloží k zim-
nímu spánku. 

S broučky jsme se loučili soutěžemi, tanečky 

a písničkami. Poté jsme se s lampióny vypravili 
na procházku po školní zahradě, abychom všem 
broučkům zazpívali ukolébavku a posvítili jim 
na cestu do postýlek. Na závěr večerní zahradu 
osvětlil krásný ohňostroj a všechny děti – 
broučci dostali barevná světýlka, aby si mohli 
posvítit na cestu do svých domovů. 

Bc. Kateřina Kramolišová

Uspávání broučků s Hopsalínem

Vyrábíme v divadle
Naše paní učitelka Radana Lakomá naplánovala, že na podzim zajedeme 

do Divadla loutek do Ostravy. Už jsme tam byli zhlédnout třeba Zlatovlásku 
a s dramaťákem jsme tam třikrát sami vystupovali. Tentokrát jsme měli 
nelehký úkol vyrábět si loutky. Nejprve nám Tomáš a Hana zahráli pět 
kratičkých pohádek. Pak nám vysvětlovali, jak máme vyrábět plošnou 
loutku a k ní pozadí. Naučili nás pracovnímu postupu. Já jsem vyráběla pří-
šeru s hrůzostrašným pozadím. Někteří z nás své loutky vyzkoušeli i na 
pódiu. Moc se mi líbily moje spolužačky Terezka a Simonka, které zahrály 
pohádku o tom, jak dvě malá prasátka letěla do vesmíru. Moc se nám tato 
zvláštní činnost líbila. Aneta Lorinczová, IV.A ZŠ Vrchlického



Št r úd lován í  se u nás v Radvan icích 
a Bartovicích pořádá každým rokem. Naše škola 
se zapojila i letos. Akce měla opět veliký úspěch.

V naší třídě jsme stihli připravit deset štrú-
dlů. Byli jsme rozděleni do skupin po pěti žácích. 
Každá skupina připravila dva. V naší skupině 

jsme udělali jeden jabl-
kový s hruškami a jeden 
slaný se šunkou a sýrem. 
Den předem jsme se 
domluvili, kdo jaké suro-
viny přinese. Já jsem při-
nesla šunku, sýr a sůl do 
našeho slaného štrúdlu. 
Naše třída měla rekordní 
počet štrúdlů, protože 
nás velmi bavilo je při-
pravovat. Hotové štrúdly 
jsme odnesli do kuchyně, 
kde je naše hodné paní 
kuchařky daly do trouby 
péct. Jeden náš št rúdl 
jsme poslali do soutěže 

a ostatní jsme snědli společně se spolužáky. 
Akce se mi stejně jako každý rok moc líbila 
a velmi mě bavilo připravovat štrúdly. Věřím, že 
další rok se zúčastníme zase.

Amálie Surovcová, žákyně VIII.B  
ZŠ Vrchlického
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Štrúdlování 
na Trnkovci

Již potřetí jsme se zapojili do štrúdlování 
v naší obci. Jak to letos probíhalo? Každá třída 
se rozhodovala, jaký štrúdl bude nejlepší, a žáci 
si vybrali, co budou ve své třídě péct. Druhů 
bylo dost – sladký s nutelou a jablky nebo piš-
koty, pudinkem a marmeládou, nebo také kla-
sika s jablky a ořechy. Jiní zase zvolili slaný se 
šunkou a sýrem nebo se zelím. Každý se snažil 
upéct ten nejlepší, ale vítěz může být jen jeden. 
Na Trnkovci rozhodovala porota složená z jed-
noho člena zahrádkářů, jednoho žáka prvního 
stupně, žáka druhého stupně a pedagogického 
pracovníka. Rozhodování bylo velmi těžké 
a nakonec na Trnkovci vyhrál sladký Piškotík 
a slaný závin se šunkou a sýrem. Všem se akce 
moc líbila. Hlavně proto, že po vyhodnocení 
jsme se s chutí pustili do závinů a nezbyl ani 
drobeček.

Mgr. Martina Linhartová, 
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Čtení 
s andersenem

Ve večerních hodinách 19. října 2017 
se žáci II. B a IV.C sešli s pedagogy ve 
škole a seznámili se s pohádkami H. CH. 
Andersena. Vyrobili jsme si knihy, záložky 
do knih a nakreslili krásné obrázky k přečte-
ným pohádkám a to nebylo vše. Večer jsme 
neodešli domů, ale usínali v prostorách mul-
tisenzorické místnosti a poslouchali další 
příběhy, které Andersen napsal. Ráno pak ve 
výuce českého jazyka tato akce pokračovala 
čtením dalších pohádek a vyráběním zálo-
žek. Děti si procvičily čtení, zlepšily drob-
nou motoriku a výuka byla pro ně zábavnější. 
Už se všichni těší, co nás zase čeká příště. 
Tato akce byla financována z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy kód 16/1190. Tímto 
velice děkujeme.

Mgr. Martina Linhartová
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, 

Štrúdlování ve škole

Pokaždé nás velmi potěší, 
když se najde mezi občany 
městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice úspěšný občan, 
který reprezentuje sebe na růz-
ných mistrovstvích, ať už se 
jedná o sport, či jinou disciplínu. 
O to více je překvapením, když 
tou úspěšnou je mladá dívka. 
V zář í letošního roku tot iž 
patnáctiletá Hana Kubíčková 
z Ostravy ‑Radvanic vyhrála se 
svou dvouletou fenkou „Dragi“ 
Mistrovství ČR mládeže v agility 
se psem. Samozřejmě nás hned 
napadá, co může být to cizí slovo 
„agility“ a Hanka nám ochotně 
vysvětluje: „Je to sport, ve kterém se musí na trati 
zdolávat 20–25 překážek se psem.“ 

Měli jsme k dispozici video s vítězným soutěž-
ním závodem – a opravdu, Hanka se svou fenkou 

sheltie běhala po hřišti a Dragi 
elegantně přeskakovala překážky, 
běžela v tunelu, přeběhla kladinu 
a zhoupla se třeba i na houpačce. 
Svou paničku poslechla na slovo.

A jak se může tak mladá dívka 
dostat k tolik zajímavému sportu? 
„Někdy v devíti letech jsem viděla 
video na youtube s tímto sportem 
a velmi se mi líbilo. Také jsem 
chtěla běhat se psem přes pře-
kážky,“ vzpomíná dívka. Zastání 
našla u rodičů, kteří jí pejska 
pořídili. Nejprve soutěžila se star-
ším Montim, se kterým vyhrála 
v roce 2015 dvakrát třetí místo na 
mistrovství ČR. Ale sotva mladší 

fenka Dragi, kterou dostala k Vánocům, dosáhla 
minimální věkové hranice pro soutěžení, což 
je 18 měsíců, začala plnit výkonnostní kritéria 
a účastnila se mistrovství i ona. 

Zajímalo nás, jestli využívá Hanka ke cvi-
čení třeba psí hřiště, které má nedaleko domu 
na ulici Poláškově. „Několikrát jsme tam byli, 
ale hřiště je spíše určeno pro relaxaci s pejskem 
než pro výcvik. Překážky nesplňují přísná kri-
téria pro soutěž. Trénovat chodíme na cvičák 
v Třebovicích,“ říká Hanka.

Na následující měsíce se dívka se svým psím 
společníkem chystá, jak sama říká, na „kvali-
fikačky“ na mistrovství Evropy, které budou 
v jarních měsících dubnu a květnu, a v létě pak 
plánuje odjet na mistrovství Evropy do Nizozemí. 
Budeme jí držet palce, ať se umístí spolu s Dragi 
na stupíncích vítězů.

Kateřina Tomanová

máme další mistryni
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sběrné dvory 
OzO Ostrava 
přešly na zkrácený 
zimní provoz 

Ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava 
odstartovala krácená zimní provozní doba, 
která potrvá do konce března 2018. Provoz je 
zkrácen dřívějším ukončením otevírací doby. 
Sběrný dvůr v Radvanicích je od pondělí do 
pátku v provozu do 18 hodin a v sobotu do 
12 hodin. Letní provozní doba odstartuje 
1. dubna 2018.

Více informací o tom, jaký odpad a v jakém 
množství mohou Ostravané ve sběrných dvo-
rech bezplatně odevzdat, a také interaktivní 
mapu ostravských sběrných dvorů naleznete 
na www.ozoostrava.cz.  OZO Ostrava

svoz vánočních 
stromků

V souladu s tradicí, kdy odstrojování 
vánočních stromků začíná v den svátku Tří 
králů, zahajuje společnost OZO Ostrava 
jejich odvoz hned v nejbližší možný svozový 
den. Protože v roce 2018 připadá zmíněný 
svátek na sobotu 6. ledna, svoz stromků 
bude zahájen v pondělí 8. ledna. Od tohoto 
dne mohou občané odkládat stromky vedle 
kontejnerových stanovišť na směsný odpad 
o objemu 1 100 lit rů. Svoz vánočních 
stromků pak bude pokračovat po čtyři týdny 
podle předem stanoveného harmonogramu, 
což znamená, že konkrétně na ostravská síd-
liště přijede svozové auto pro stromečky na 
jedno místo celkem čtyřikrát.

Svoz vánočních stromků se netýká obyva-
tel rodinných domů a ani menších bytových 
domů v centru města, kde stojí popelnice 
uvnitř bloků ve dvorech, kam svozové auto 
vzhledem ke svým rozměrům neprojede. 
Občané z těchto oblastí mohou stromky 
odkládat ve sběrných dvorech.

OZO Ostrava

Odvoz odpadů v období Vánoc
Stejně jako každý rok i letos společnost OZO 

Ostrava zajistí odvoz odpadů i v období Vánoc. 
„O vánočních svátcích 25. a 26. prosince přijedou 
vozy OZO Ostrava pro odpad podle standardního 
harmonogramu jako kdykoliv jindy v pondělí 
a úterý. Jsou sice dny volna, ale v čase hojnosti 
a obdarovávání obyvatelé kontejnery zaplňují 
častěji. Proto v některých oblastech dokonce 
počítáme s posílením svozu, a to už i v předvá-
nočním období, a pak mezi Vánocemi a Novým 
rokem. K takovým místům patř í zejména 
ostravská sídliště s vysokou hustotou obyva-
telstva, a tedy i s větší produkcí odpadu,“ infor-
muje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO 
Ostrava a dodává, že kontejnery na sídlištích je 
třeba o Vánocích vyprazdňovat častěji i proto, 
že v prosinci odpad tradičně nabírá na objemu. 
„Zatímco v listopadu, kdy probíhá předvánoční 
úklid, máme statisticky podložen hmotnostní 

růst odpadu, v prosinci zaznamenáváme hlavně 
jeho vizuální, tedy objemový nárůst. Odpadu 
je prostě kvůli obalům z dárků a nadměrného 
množství krabic objemově víc,“ pokračuje a při-
dává informaci o tom, že 25. a 26. prosince nebu-
dou otevřeny sběrné dvory. „V následujících 
dnech však budou k dispozici podle klasického 
harmonogramu, v běžný den budou zavřeny 
pouze 1. ledna 2018, tedy na Nový rok v pondělí, 
kdy mají zaměstnanci společnosti OZO Ostrava 
volno. Proto v tento den výjimečně neodvážíme 
ani odpad. Svozy odpadu v prvním lednovém 
týdnu tedy budou posunuty o jeden den, což je 
podstatná informace zejména pro občany, kteří 
mají popelnici u rodinného domu a jsou zvyklí ji 
v určitý den přichystat k vyprázdnění. Na webo-
vých stránkách www.ozoostrava.cz rozhodně 
včas uvedeme všechny nezbytné informace.“ 

OZO Ostrava

Je vám více 
než 50 let? 

Byli jste v posledních dvou letech mini-
málně dvanáct měsíců v evidenci Úřadu 
práce? Chcete si rozšířit nebo úplně změ-
nit kvalifikaci prostřednictvím některého 
z našich rekvalifikačních kurzů, doplnit 
počítačové znalosti nebo řidičské doved-
nosti? Pak právě pro Vás máme nabídku 
účasti v projektu „Profesní dráha padesátkou 
nekončí“. Čeká na Vás individuální přístup 
našich zkušených poradců, kteří Vám pomo-
hou s výběrem vhodné profese, a možnost 
zaměstnání na šest měsíců. Vše ZDARMA. 
Registrujte se do ledna 2018 na edukana@
edukana.cz, 724 261 389.  Edukana

V ADRA obchůdcích je proto radost naku-
povat. Odejdete s taškou plnou hezkých kousků 
pro sebe a své blízké za pár korun a se srdcem 
naplněným dobrým pocitem, který je k nezapla-
cení. Výtěžek z prodeje totiž putuje na podporu 
dobrovolnictví v Ostravě. Dobrovolníci jsou 

lidé, kteří se ve svém volném čase věnují opuště-
ným a nemocným dětem a seniorům. Přijďte si 
nakoupit do některé z našich čtyř prodejen, a při-
spějte tak na dobrou věc. Najdete nás v Porubě 
nahoře na Hlavní třídě, na Sokolské ulici naproti 
Čapkárně, ve Vítkovicích u nemocnice a u hote-
lového domu Vítek v Hrabůvce. Otevřeno máme 
po‑čt 8:30‑17 a v pátek 8:30‑15:30. Těšíme se na 
Vás! 

ADRA

Již popáté se sejdou ostravští muzikanti 
na benefiční hudební akci v centru Ostravy, 
aby podpořili ženy, muže a děti bez domova. 
Návštěvníci akce mohou pro klienty sociálních 
služeb Charity Ostrava přinést vánoční dárek 

formou hygienických potřeb, teplých ponožek, 
čepic či dalšího zimního ošacení, hraček, trvan-
livých potravin apod. Hudební setkání bude 
probíhat 19. 12. 2017 od 19:00 h, klub Modrá 
myš. Srdečně zveme. Charita Ostrava

dárek Jam na podporu lidí bez domova

U nás mají šaty hluboký nejen výstřih… ale i myšlenku

Knihovna města Ostravy, p. o., pobočka 
v Ostravě ‑Radvanicích na Těšínské ul. 307 
(zastávka Dalimilova) hledá od 1. 1. 2018 spoleh-
livou osobu na úklid. Jde o práci na 6 hodin týdně 
(pondělí, úterý, čtvrtek, pátek vždy 1,5 hodiny), 

nejlépe od 7 do 8.30 hodin. Lze uzavřít pracovní 
poměr na dobu neurčitou, nebo dohodu o prove-
dení práce. Informace osobně, tel. 599 522 211 
nebo mailem radvanice@kmo.cz. 

KMO

Knihovna hledá



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	

FA – ZÁPALKA
Vánoční svátky se blíží. 

Co by to bylo za Vánoce bez 
stromečku?

Prodej vánočních 
stromků zahájen!

Od 8. 12. 2017  
do 22. 12. 2017

10:00–17:00
(platí do vyprodání zásob)

Šenovská 156,  
Ostrava ‑Bartovice

Tel.: 739 857 610

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 
	 špalky	30	cm	 649	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 750	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	 1150	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

FA – ZÁPALKA
AKCE – PRODEJ 

PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Tvrdý mix 
900 Kč/prms

Měkké mix 
700 Kč/prms

Do vyprodání zásob!

Tel. 739 857 610

inzerce

Taneční pro 
dospělé

od 29. ledna 2018
v restauraci 

HORAKŮVKA v Šenově
www.tanecvsenove.cz

spolecensketance#zacatecnici# 
#mirnepokrocili#pokrocili

tel.: 776 180 447

FA – ZÁPALKA

Provádíme rizikové 

kácení stromů a ořezy 

od koruny dolů. 

S využitím horolezecké 

techniky.

Kácení a ořezy z plošiny.

Tel. 739 857 610

Úklidová firma 
Marely

Úklid domácnosti 
a nebytových prostor, 

čištění koberců, sedaček, 
mytí oken, a jiné... 

Radvanice, Bartovice a okolí

uklid@marely.cz 
tel.: 731 337 109 

www.marely.cz

Dopravní podnik Ostrava (DPO) spustil 
novou kampaň „Už to nevidíme černě“, ve 
které se chce více zaměřit na problematiku 
černých pasažérů, nedodržování přepravních 
podmínek a změnu systému vymáhání pokut. 
 ASISTENTI PŘEPRAVY

Hlavním nástrojem budou asistenti pře-
pravy. Asistenty přepravy zavedl DPO po 
dohodě s vedením Statutárního města Ostravy 
na začátku dubna letošního roku. Jejich hlavním 
úkolem je pomáhat cestujícím a ve spolupráci 
s městskou policií hlídat dodržování smluvních 
přepravních podmínek, zejména zajištění bez-
pečnosti a pořádku ve vozidlech. V případě, že 
při plnění uvedených úkolů narazí na cestujícího 
bez platného jízdního dokladu, mají oprávnění 
jej z přepravy vyloučit už při nástupu do vozidla 
MHD. Od dubna 2017 tak učinili bezmála osm 
a půl tisíckrát. Asistenti jsou doprovázeni vždy 
dvěma strážníky městské policie. Asistenti pře-
pravy také běžně poskytují informace o spojích 
DPO, pomáhají maminkám s kočárky či lidem 
s omezenou možností pohybu. K 1. 11. 2017 jich 
měl DPO plně proškolených už třicet.
 VYŠŠÍ POKUTY

Od 1. ledna 2018 se zároveň zvýší snížená 
sazba tarifní přirážky, tj. pokuta přímo na místě, 
ze 700 Kč na 1 000 Kč. Aktuálně DPO eviduje 
více než půl milionu nezaplacených pokut 
u téměř 75 tisíc cestujících v celkové výši skoro 
sedm set milionů korun. Po skončení kampaně 
bude vedení DPO řešit předání nedořešených 

případů třetí straně s cílem zajistit jejich účinné 
vymáhání. 
 AMNESTIE

DPO dává v této souvislosti poslední šanci stáva-
jícím dlužníkům. Kdo si do 24. 12. 2017 koupí mini-
málně půlroční jízdenku, tomu budou odpuštěny 
všechny dosavadní dluhy z nezaplacených pokut 
za jízdy načerno (pokud už nejsou soudně nebo 
exekučně vymáhány!). Zhruba tři čtvrtiny černých 
pasažérů jezdí načerno opakovaně, v průměru byli 
za posledních pět let chyceni šestkrát bez platných 
jízdních dokladů.
 Základní fakta
• Počet nezaplacených pokut: 554 405

• Počet dlužících cestujících: 74 772
• Výše nezaplacených pokut: 677 821 390 Kč
• Počet osob vyloučených z přepravy: 8 442 

(od dubna 2017)
• načerno jezdí zhruba 6 % cestujících a jejich 

počet meziročně neklesá, ale ani nestoupá
• zhruba ¾ černých pasažérů jezdí na černo opa-

kovaně (v roce 2016 10 tisíc z celkového počtu 
14 tisíc)

• evidujeme rekord u jednoho cestujícího za 
posledních 5 let, a to 377 přistižení,

• ¼ černých pasažérů má adresu trvalého byd-
liště formou úřední adresy.

Zdroj: DPO

UŽ TO NeVidÍme ČerNĚ

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa 

nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím pro-
středí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člo-
věka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. 
Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se pro-
vádí osobní hygiena či polohování jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické 
ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání 
kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člo-
věka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, 
katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.cha-
rita.cz/seniori/pujcovna‑kompenzacnich‑pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 14. 12. 2017 od 14.00 h v budově 
Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava ‑Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste 
předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e‑mailem: cho.hospi-
cova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!  Charita Ostrava
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Bučinský pohár

Akce nAšich dětí


