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Areál bývalého koupaliště nabývá změn

Pozvánka

na Radvanické slavnosti

Srdečně zveme všechny spoluobčany
na Radvanické slavnosti, které se usku
teční v sobotu 15. 9. 2018 na ul. Poláškové
(areál bývalého koupaliště) v Ostravě
‑Radvanicích.

QQ Vizualizace

V areálu bývalého koupaliště v Radvanicích
stále běží stavební práce. Městský obvod již
zvládl demolice zastaralých a chátrajících
objektů, přišly na řadu terénní úpravy a nyní se
chystá otevření první místní in-line dráhy.
Dne 27. 9. 2018 v 17 hodin zveme všechny
občany na symbolickou kolaudaci této dráhy.
Rádi uvítáme první bruslaře. Doprovodný pro
gram a občerstvení budou na místě zajištěny.
Při této příležitosti budou občanům předsta
veny vizualizace a plánované projekty areálu
bývalého koupaliště.

Mě st sk ý obvo d p o d ává M i n ist e r st v u
životního prostředí ČR žádost o dotaci na
revitalizaci zeleně a umístění nového mobi
liáře do prostor areálu. Pokud bude dotace
schválena, může se už v roce 2019 okolí nové
in-line dráhy pyšnit moderním sportovně –
relaxačním parkem, který se stane svou roz
lohou bezmála 80 tis. m 2 čtvrtým největším
parkem v Ostravě a největším parkem našeho
městského obvodu.
Aleš Boháč,
místostarosta

Program:
14:00 zahájení
14:05 vystoupení žáků MŠ a ZŠ
15:15 Klauni z Balónkova
16:30 zábavné odpoledne s dinosaurem
Matýskem
17:30 Daniel Mrózek
19:00 Tanja
20:30 Martin Maxa
21:45 ohňostroj
22:30 Rock & Roll Band Marcela
Woodmana
23:30 HEC (k poslechu a tanci)
Doprovodný program:
Prezentace SDH Radvanice, kolotoče, nafu
kovací atrakce, občerstvení, stánkový prodej.
Šárka Tekielová, starostka


Pozvánka
na zastupitelstvo

QQ Koupaliště v oce 1972

Starostka městského obvodu Radvanice
a Bartovice Šárka Tekielová zve občany na 21.
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice, které se uskuteční ve
čtvrtek 6. 9. 2017 od 16:00 hodin v Hasičské
(red)
zbrojnici v Ostravě‑Radvanicích.

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 92. schůzi
konané dne 25. července 2018

-	 vzala na vědomí obsah kroniky statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice za rok 2017,
-	 schválila Příkaz tajemníka č. 2/2018 k nakládání
s prostředky výpočetní techniky a programo
vým vybavením s účinností od 26. července
2018,
-	 schválila rozpočtové opatření č. 13/2018,
-	 vzala na vědomí zápis č. 37/2018 z jednání
Komise sociální, sportovní a školství ze dne 25.
června 2018,
-	 rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou
cích o zřízení služebnosti a zakládajících právo
umístit a provést stavbu v k.ú. Radvanice a v k.ú.
Bartovice,
-	 projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku
parc. č. 2027/118 v k. ú. Radvanice a doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu akceptovat
neuplatnění předkupního práva a prodej garáže
třetí osobě,
-	 projednala žádosti o pronájmy pozemků pod
garážemi v k.ú. Radvanice a rozhodla o uzavření
nájemních smluv,
-	 projednala záležitosti bytového fondu měst
ského obvodu,
-	 rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o organizování veřejné služby s Úřadem práce
České republiky,
-	 rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí
dek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
pod názvem „Úprava křižovatky Radvanická
x Čapkova“ o výběru nejvýhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem

EDS Trade, s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01
Opava – Předměstí,
-	 rozhodla potvrdit, že provedené zakázky
„Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích –
část 1, Kobrova 577/1, Kobrova 578/3 a Kobrova
579/5“ realizované společností Martin Kurz –
Building Control se sídlem Jabloňová 80/12, 734
01 Karviná‑Ráj jsou jako referenční,
-	 souhlasila s potvrzením referenčního listu na
stavbu „Souvislá údržba chodníků podél ul.
Šenovské vč. řešení odvodnění“, kterou realizo
vala společnost OSA – SANEX, s.r.o., Mastného
1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.
Rada městského obvodu na své 93. schůzi
konané dne 15. srpna 2018

-	 vzala na vědomí plnění příjmů a čer pání
výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden až červen 2018,
-	 schválila rozpočtové opatření č. 14/2018,
-	 rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí pří
spěvku s Úřadem práce ČR,
-	 projednala nabídky k odkupu garáží a doporu
čuje zastupitelstvu městského obvodu akcep
tovat neuplatnění předkupního práva a prodej
garáže třetí osobě,
-	 projednala žádosti o pronájmy pozemků pod
garážemi v k.ú. Radvanice a rozhodla o uzavření
nájemních smluv,
-	 rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku
parc. č. 2027/85 v k. ú. Radvanice,
-	 projednala návrh přípravy a podání žádosti
o dotaci z Ministerstva životního prostředí
ČR v rámci operačního programu Životní
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prostředí na realizaci akce „Obnova v lokalitě
Šporovnická v k. ú. Radvanice“ a na akci „Zeleň
v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
rozhodnout o přípravě a podání žádosti o dotaci,
rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou
cích o zřízení služebnosti a zakládajících právo
umístit a provést stavbu v k.ú. Radvanice a v k.ú.
Bartovice,
vzala na vědomí požadavky na kapitálový roz
počet statutárního města Ostrava na rok 2019
a kapitálový výhled na léta 2020–2022,
projednala záležitosti bytového fondu měst
ského obvodu,
rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného
břemene – služebnosti,
vzala na vědomí odstoupení velitele jednotky
Sboru dobrovolných Hasičů Ostrava-Bartovice,
jmenovala nového velitele JSDH Ostrava
‑Bartovice pana Stanislava Halu, jmenovala
nové členy JSDH Ostrava‑Bartovice,
vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru zastupitelstva městského obvodu č.
18/2018 a zápisy o provedené kontrole kontrol
ního výboru,
projednala návrh a rozhodla o uzavření smlouvy
se společností Česká pošta, s. p.,
projednala návrh a rozhodla o uzavření smluv
o smlouvách budoucích o připojení odběrného
elektrického zřízení k distribuční soustavě se
společností ČEZ Distribuce, a.s.,
projednala návrh a souhlasila s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce
pod názvem „Chodník podél ulice Čapkovy,
Radvanice“.
Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV

Oznámení o době a místě konání voleb v městském obvodu
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 –
vstup zadním vchodem budovy 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,
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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 – 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. 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,Trnkovecká867/55,Ostrava‑Radvanice
pro voliče s trvalým pobytem 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, 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

Informace o způsobu hlasování ve volbách
Volby do zastupitelstev městských obvodů
a zastupitelstev obcí vyhlásil prezident repub
liky svým rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23.
května 2018.
Volby do Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice a Zastupitelstva města
Ostrava se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6.
října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území České republiky.
QQ Volič

Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nej
méně 18 let a který je v den voleb v této obci při
hlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného
státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nej
méně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezi
národních smluv (dále jen „volič“). Právo volit
mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud
jsou u místně příslušného obecního úřadu
zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
QQ Volební místnost

Ve volební místnosti bude na viditelném
místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápi
sem „vzor“, prohlášení o vzdání se nebo odvolání
kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin
před zahájením voleb (při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace
o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uve
dením správného údaje. Volební místnost musí
být pro každý volební okrsek rovněž vybavena
zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi
telstev obcí a o změně a některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, který musí být voli
čům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
QQ Hlasování

Hlasování na zastupitelských úřadech
České republiky a hlasování na voličský prů
kaz ve volbách do zastupitelstev obcí není
možné.
QQ Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
obce může být vytištěn oboustranně. V tako
vém případě je na hlasovacím lístku uveden
text Pokračování na 2. straně. V záhlaví každého
hlasovacího lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen.
Volební stranou může být politická strana, poli
tické hnutí, jejich koalice, sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kan
didátů, individuálně kandidující nezávislý kan
didát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj
o členství jednotlivých kandidátů v politických
stranách nebo politických hnutích je na hlasova
cím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran,
u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrt
nutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně
určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen
otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro
danou obec funkci registračního úřadu.

Hlasovací lístek je starostou obce distribuo
ván voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poško
zení nebo ztrátě, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nového hlasovacího lístku.

QQ Prokázání totožnosti a státního
občanství

Volič po příchodu do volební místnosti pro
káže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství. Totožnost a státní občanství
prokážou občané České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestov
ním pasem České republiky (možný též občan
ský průkaz s odstřiženým rohem a současně
potvrzením o změně některého údaje, který se
uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného
členského státu průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občan
ství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
QQ Úprava hlasovacího lístku a způsob
hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlaso
vacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neo
debere do prostoru určeného pro úpravu hlaso
vacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandi
dátům této volební strany v pořadí dle hlaso
vacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice (21 členů) a Zastupitelstva města
Ostrava (55 členů), který má být v městském
obvodu a městě Ostrava volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva
městského obvodu Radvanice a Bartovice (21
členů) a města Ostrava (55 členů) má být zvo
leno.
3. K romě toho l ze oba z působy, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libo
volných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů Zastupitelstva měst
ského obvodu Radvanice a Bartovice a města
Ostrava.
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do
úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič tuto úřední obálku před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých
není označena ani volební strana a ani žádný
kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na

předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný,
je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže pro těles
nou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru urče
ném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vlo
žit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
QQ Hlasování v územně členěných
statutárních městech

Do Za st upit elst va mě st ského obvodu
Radvanice a Bartovice má právo volit ten volič,
který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu
v tomto městském obvodu.
Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby
do zastupitelstva města (tento hlasovací lístek je
označen na levém okraji svislým pruhem růžové
barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitel
stva městského obvodu do jedné úřední obálky.
QQ Hlasování do přenosné volební
schránky

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

Obnova sadu na
ulici Šporovnické
Městský obvod Radvanice a Bartovice
schválil podání žádosti o dotaci Ministerstvu
životního prostředí ČR na projekt s názvem
Revitalizace území Šporovnická. Jedná se
o bývalý sad o rozloze více než 83 tis. m2, na
kterém v případě úspěšného získání dotace
dojde v průběhu let 2019–2020 k obnově
sadových dřevin, vytvoření pěších tras tak,
aby dnes zanedbané území mohli lidé vyu
žívat k procházkám, relaxaci a venčení psích
mazlíčků. Z květnatých letních luk se v zim
ních měsících vytvoří po sněhové nadílce
místo k sáňkování našich dětí.
Je třeba ještě uvést, že zanedbané území
vykoupil městský obvod od společnosti
ASENTAL LAND (bývalé OKD, později
RPG).
Aleš Boháč, místostarosta
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Navštívil nás
V části našeho obvodu
premiér
se objeví netradiční popelnice
V souv islost i s p ro deje m s p ole č nost i
ArcelorMittal a stavem životního prostředí našeho
městského obvodu, stejně jako s problematikou
v dalších oblastech, kde si nedokážeme před
stavit nápravu bez pomoci vlády, jsem požádal
o schůzku premiéra ČR Andreje Babiše. Navštívil
nás osobně dne 19. 7. v ranních hodinách přímo
na radnici městského obvodu. Pozorně si vysle
chl naše problémy zejména z oblasti životního
prostředí a konstatoval, že bere na vědomí fakt
o jedné z nejvíce znečištěných oblastí v Ostravě,
respektive v celé ČR. Apeloval jsem, aby vláda
nepromarnila jedinečnou šanci při prodeji spo
lečnosti ArcelorMittal Ostrava, na rozdíl od
předchozí privatizace bývalého státního podniku
Nová huť, a chtěla od budoucího vlastníka ekolo
gické garance. Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR jmenovalo komisi, která na prodej společnosti
ArcelorMittal dohlíží. Premiér mě ujistil, že se
budoucí majitel dozví o dlouhodobých porušová
ních imisních limitů.
Dále jsem premiéra požádal, aby z titulu své
funkce pomohl náš dlouhodobě neuspokojivý stav
životního prostředí zlepšit, např. jsme diskutovali
o státním podniku České lesy, kde požadujeme,
aby tento státní podnik vykupoval nezastavitelné
území podél Lučiny, jinými slovy pozemky, které
lidé nemohou nikterak využívat. Sám znám něko
lik občanů, kteří by se nevyužitých pozemků rádi
zbavili a prodali je. Dokázal bych si zde představit
rozšíření a výsadbu nového lesa, který v našem
případě může sloužit jako „živé plíce“ městského
obvodu.
S premiérem jsme diskutovali nad připravova
nými projekty do dotačních výzev Ministerstva
životního prostředí ČR, kde si troufnu říct, že
patříme mezi aktivní samosprávu. Z hlediska
objemu nákladů a dotčených ploch se v žádostech
na vypsaných dotačních výzvách budeme řadit na
první příčky v rámci ČR.
V neposlední řadě jsme s Andrejem Babišem
probrali téma privatizace OKD, které se nás
v souvislosti s bývalou hornickou obcí také týká.
Byly zde vystavěny finské domky a bytové domy
v hornických koloniích (na Lipině, u Káňů, na
tzv. Kamčatce, na Trnkovci). Dnes tento bytový
fond zdědilo RESIDOMO, jehož bytová politika
je neslučitelná s běžným, klidným a bezpečným
bydlením našich obyvatel. Požadoval jsem, aby
nám v rámci vládního programu RESTART byly
poskytnuty potřebné finance k výkupu zanedba
ného bytového fondu a revitalizaci výše uvede
ných území bývalých hornických kolonií, jelikož
aktuální dotační tituly nám tento problém vyřešit
nedokážou.
S premiérem jsme se nakonec dohodli na ofi
ciálním podání žádosti k naplnění našich poža
davků. Doufejme, že naše společná schůzka
povede k požadovaným změnám a k podpoře
a řešení problémů našeho městského obvodu.
Aleš Boháč,
místostarosta
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Třídění odpadu se stalo již nedílnou součástí
našeho života. Přístup našich občanů k této proble
matice se za poslední dobu pozitivně změnil. Jsem
rád, že si zdejší lidé uvědomují potřebu třídit odpad
jako důležitou v souvislosti s ochranou životního
prostředí.
Stále se však najdou bezohlední jedinci, kteří
separaci odpadu komplikují. Ničí kontejnery,
někdy je i zapálí, odpad vysypávají na chodníky,
nebo do kontejnerů ukládají, co do nich nepatří.
Odpad mnohdy poletuje po ulicích a do zahrad
v blízkosti kontejnerových stání. Bývá obvyklé, že
nám zde vyhazují své nepotřebné věci i lidé, kteří
v našem městském obvodě nebydlí a jen projíždějí
ze Šenova a Havířova.
Tato situace nás velice trápila, proto jsme
se snažili najít řešení, jak ji změnit. Společnou
diskuzí se zástupci společnosti OZO Ostrava
a náměstkyní primátora města Ostravy Kateřinou
Šebestovou, která chtěla také v Ostravě přinést
občanům změny ve třídění odpadů podporující
jejich separaci, vznikl jedinečný pilotní projekt.
Jak Kateřina Šebestová uvedla: „K uskutečnění
zmíněného pilotního projektu byl záměrně vybrán
obvod, který se trvale potýká se zhoršeným život
ním prostředím, konkrétně znečištěním ovzduší,
a kde město kromě jiného v současnosti pomáhá
například s revitalizací zelených ploch a vznikem
nových parků. Přistavení nádob na využitelné
složky odpadu přímo k rodinným domům je jednou
z mála možností, jak v Ostravě ještě více zdokona
lit propracovaný systém sběru tříděného odpadu.“
Od 1. října letošního roku by měli mít obyva
telé „vybraného území“ pro třídění odpadu novou
vlastní popelnici, do které budou moci ukládat vše
chen svůj recyklovatelný odpad. Popelnice bude
pravidelně vyvážena, jako dnes hnědá popelnice
na BIO odpad, a to zdarma. Pilotní projekt, který
by ve finále mohl vést ke zvýšení míry separace
komunálního odpadu na území Ostravy, se týká
části Radvanic a Bartovic v úseku od velkého
kruhového objezdu po katastr města Šenova. Bylo
vybráno zkušební území s cca 650 ks popelni
cemi, které mají jednotný svoz. Těch domácností,
kterých se akce týká, obdrží počátkem září dopis
s informací o termínu veřejného projednání, dále
letáčky, co vše do popelnice patří a harmonogram
rozvozu popelnic.
Od projektu zvýšení tříděného odpadu si slibu
jeme snížení množství komunálního odpadu a tím
i zlepšení životního prostředí. Pokud se zkušební
provoz osvědčí, plánujeme do budoucna rozšířit
další popelnice do celého městského obvodu.
„Doposud jsme občany nabádali, aby třídili
zvlášť plasty a zvlášť papír. V Bartovicích budou
k bezmála sedmi stovkám rodinných domů v rámci
tohoto pokusu přistaveny nádoby na separovaný
odpad, do nichž budou občané dávat papír i plast
společně. Jedná se tedy o revoluční změnu, která
však neznamená, že bychom třídění odpadu vzdali.
Právě naopak. Novinka, kterou chceme vyzkou
šet, by měla množství tříděného odpadu zvýšit.
Zatímco na ostravských sídlištích jsou nádoby na
odpad umístěny prakticky před každým domem,
v zástavbě rodinných domů bývá jen několik sta
novišť, ke kterým to má většina obyvatel daleko.

Ne každému se pak chce odpad třídit. A to chceme
vyřešit právě prostřednictvím unikátních nádob
přistavených ke každému rodinnému domu. Vše,
co v nich bude, následně kvalitně dotřídíme na
naší třídicí lince a využijeme materiálově nebo
energeticky,“ přibližuje chystanou změnu jed
natel OZO Ostrava Karel Belda. „Naší snahou je
zvýšit komfort třídění, protože lidé budou moci
odpad pohodlně třídit před svým domem. Z dosa
vadních stanovišť s kontejnery na tříděný odpad
zmizí modrý a žlutý kontejner. Zároveň se zavede
ním nádob na třídění se sníží četnost svozu směs
ného komunálního odpadu a po celou dobu trvání
pilotního projektu (do konce roku 2019) budeme
sledovat množství svezeného směsného a separo
vaného odpadu i náklady na svoz odpadu v oblasti
pokusu,“ vysvětluje a doplňuje, že unikátní nádoby
na tříděný odpad o objemu 240 litrů, jež by měly
být k bartovickým rodinným domům rozváženy
v posledním zářijovém týdnu, budou v netradič
ním modro-žlutém provedení. To symbolizuje
avizovaný fakt, že do nich občané mohou dávat
společně papír i plast, ale také nápojové kartony
a kovové obaly, které se v Ostravě sbírají společně
s plastem.
Aleš Boháč, místostarosta

POZVÁNKA 
na povinné očkování
psů proti vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice Vám i v letošním roce
připravil hromadné očkování psů proti
vzteklině.
Očkování provede privátní veterinární
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů
starších 6 měsíců. Očkování je povinné na
základě zákona č. 166/1999 Sb., o veteri
nární péči a o změně některých souvisejí
cích zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
QQ V ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ 2018

8.00–11.00 hodin a 14.30–16.00 hodin
v Ostravě‑Radvanicích ve dvoře radnice,
12.30–14.00 hodin v Ostravě‑Bartovicích na
hřišti u hasičské zbrojnice.
QQ Upozornění!

Cena za očkování je stanovena ve výši
100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě
konání očkování. V ceně je zahrnut veteri
nární výkon, cena vakcíny a zdravotnického
materiálu, potvrzení o očkování.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby
předvedení psi byli opatřeni náhubkem
a doprovázela je dospělá osoba.
Náhradní ter mín očkování není sta
noven. Majitelé psů mají možnost psy
dova kcí novat ve veter i nár n í ordi naci
v Ostravě‑Michálkovicích (pondělí–pátek
od 15.00 do 19.00 hodin), případně si očko
vání zajistit v jiné veterinární ordinaci již za
(red)
plnou cenu.

„V Bartovicích bych chtěl provozovat
novou prodejnu potravin“
Pan Oliver Hudec z Radvanic je jednate
lem ve společnosti SOTEA Investment, s. r. o.,
která se zabývá prodejem potravin a smíšeného
zboží. I když počátky jeho podnikání sahají už
do roku 1994, první obchod potravin vybudo
val až před 3 lety. Do té doby se věnoval jiným

podnikatelským činnostem a naproti provo
zovně v Přívoze na Muglinovské ulici měl malou
„budku“, kterou dlouhá léta pronajímal právě
za účelem prodeje potravin. Nájemcům se zde
však moc nedařilo, proto dostal jednoho dne
nápad provozovat potraviny sám. Využil mož
nosti franšízy společnosti MAKRO a nechal
předělat budku na malou prodejnu, která však
kapacitně nestačila pokrýt stávající trh v místě,
kde prodejna fungovala. Proto přišlo rozhodnutí
původní prodejnu zbourat a postavil zcela novou
a větší, necelých 200 m2 prodejní plochy + sklad
a zázemí, zřídil zde moderní samoobsluhu
s možností platit kartou, stravenkami, sociál

seriál

představujeme podnikatele
v obvodu
ními stravenkami, u pokladny je k dispozici
terminál Sazky. Prodejna je plně klimatizovaná,
napojená na kamerový systém s ostrahou.
Když byl pan Hudec osloven místostaros
tou našeho městského obvodu panem Alešem
Boháčem, zda by měl zájem obdobnou pro
dejnu postavit a provozovat v Bartovicích, myš
lenka se mu velmi zalíbila. Už proto, že jako

Uprostřed horkého léta…
… jsme měli my, bartovičtí zahrádkáři, další
důvod k radosti a malé oslavě.
Po dokončení opravy střechy to bylo zpro
voznění naší odpočinkové plochy „Pod per
golou“. Na její úpravě jsme odpracovali 239
brigádnických hodin. Využili jsme i spolu
práce s městským obvodem, který nám přispěl
financemi i materiálem, ocenili jsme zručnost
svých známých a sousedů. Sešlo se nás téměř 30
a věříme, že na příštích setkáních se nás sejde
ještě více.

Potěšila nás nejen účast pana místostarosty
Aleše Boháče, ale i nových členů naší základní
organizace, kteří rozšířili členskou základnu
o 10 zahrádkářů.
K dobré náladě přispělo i občerstvení, připra
vené jako vždy obětavými členkami. V přátel
ské debatě jsme probrali své pěstitelské úspěchy
i neúspěchy, podělili jsme se o poznatky, jak
nejlépe zpracovat letošní nadúrodu, a také jsme
hledali a našli podněty pro další práci.
Anna Hálová,
předsedkyně ZO ČZS Ostrava‑Bartovice

obyvatel našeho městského obvodu ví, že právě
v Bartovicích chybí samoobsluha, kde si lidé
mohou čerstvé potraviny nakoupit, a zároveň
se nachází vytipovaná lokalita na jedné z tepen
vjezdu do Ostravy. Protože se jedná o lokalitu
v blízkosti OC Ještěrka, nechal si pan Hudec
vypracovat projektantem možnost umístění
obchodu na nabízených pozemcích. Nyní čeká
na vypracování studie, zda bude technicky
možné na místě obchod realizovat ještě za situ
ace, kdy se uvažuje o umístění další obslužnosti
v budově prodejny, jako je pošta a bankomat
aj. Jak nám sám řekl, v případě, že vyhodnotí
zvažovanou investici jako pozitivní, je reálně
možné, že počátkem roku 2020 by prodejna
mohla stát. „Nějakou dobu bude trvat stavební
administrativa a zároveň vyčerpání kapacity
montážních firem halových konstrukcí na rok
2019 neumožní prodejnu postavit dříve,“ reálně
situaci zhodnotil. Dodal také, že prodejna bude
nabízet čerstvé zboží zejména českých výrobců,
což je v podmínkách spolupráce s MAKRO, jež
je silným partnerem s již vypracovaným kvalit
ním marketingem podpory prodeje.
Z rozhovoru s panem Hudcem a z jeho nad
šení pro daný projekt vyplynulo, že se zdá být
náš městský obvod lukrativním místem pro
rozvoj jeho podnikatelských aktivit. Lokalitu
Radvanic si rodina pana Hudce vybrala nej
prve k bydlení prakticky náhodou, když se jim
s manželkou Radvanice a Bartovice líbily a při
vítali jejich blízkost k centru města, kde mají
oba své podnikatelské aktivity. „Manželka
chtěla malinký domeček a lokalita Radvanic se
nám zdála nejvhodnější,“ vzpomíná pan Hudec
a dodává, že on sám pochází až z Chodska, ale
25 let už žije v Ostravě a náš městský obvod se
mu velmi líbí.“
Bartovičtí občané jistě ocení připravované
aktivity a budou netrpělivě očekávat jejich
realizaci.
Kateřina Tomanová
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Kalendář
událostí

v měsíci září
6.9
6.9.
6.9.
12.9.
14.9.
15.9.
20.9.
22.9.
26.9.

21. zasedání Zastupitelstva
16:00 MěOb – Hasičská zbrojnice
Radvanice
KD záv. J. Fučík Radvanice
14.15
– Výborová schůze
KD Bartovice – Setkání po
16.00
prázdninách
95. schůze Rady MěOb RaB
15.00
– kancelář starostky
ČSV Radvanice Bartovice –
18.00
Výborová schůze
14:00 Radvanické slavnosti
KD Bartovice – Jubilanti
16:00
slaví, zábavné odpoledne
Obřadní síň radnice –
10:00
Slavnostní vítání občánků
96. schůze Rady MěOb RaB
15:00
– kancelář starostky

Akce v knihovně
 Evropský týden mobility
Kudy? Přece tudy!
test pro děti | od 17. do 21. září | během půjčování
S kolem kolem Radvanic
závody pro děti na kolech v Dalimilově parku
středa 19. září | od 9 do 11
Připrav se, pozor, jeď!
každou hodinu nový test pro dospělé čtenáře,
které baví soutěžit a vyhrávat
čtvrtek 20. září | během půjčování
 Sedm sněhuláků
čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 4. září | od 10 do 11
 Velká knižní loupež
soutěž pro děti | středa 5. září | od 9 do 11
 Po stopách
výtvarné odpoledne pro děti – výroba sádrových
odlitků | čtvrtek 6. září | od 13 do 14
 Kam svůj poklad ukryješ?
výtvarné odpoledne pro děti – výroba truhličky
na poklad | čtvrtek 20. září | od 13 do 15
 Zločinci a zločiny v historii
test pro děti | září | během půjčování
 Na cestách
výstava knih | září | během půjčování

Část akcí probíhá v rámci projektu LUPIČI
POD LUPOU finančně podpořeného SMO,
městským obvodem Radvanice a Bartovice.

Uzávěrka příštího
čísla 15. 9. 2018
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Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků
22. září 2018 od 10.00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnost
ním 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 televizi měst
ského obvodu musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj
Šárka Tekielová, starostka
písemný souhlas.

IV. RaB Štrúdlování

Stat utár ní město Ost rava, městsk ý
obvod Radvanice a Bartovice ve spolu
práci se ZO ČSZ Ostrava-Bartovice zvou
všechny spoluobčany na IV. ročník „RaB
Štrúdlování“, do kterého máte možnost při
hlásit „své“ záviny ve dvou kategoriích, a to
sladké a slané, jako soutěžící, nebo zúčastnit
se jako divák – porotce.
Termín:
5. 10. 2018
Místo:
Společenský dům
v Ostravě‑Bartovicích
Program:
16:00
zahájení soutěže
16:10–17:00 veřejná ochutnávka a hodno
cení závinů
17:00–17:30 vystoupení souboru
„Havířovské babky“
17:30–18:00 hudební vystoupení –
Kajetán Tyl
18:00–18:30 vyhlášení výsledků
18:30–21:00 volná zábava, hudební
vystoupení – Kajetán Tyl
(k tanci i poslechu)
Podmínky soutěže (organizační zajištění):
1) Termín pro odevzdání vzorků: pátek
5. 10. 2018 v čase 12:00–15:30 ve SD v O.
– Bartovicích organizátorům.
2) Soutěžní vzorky nakrájené na 20 kousků
(vzorky mohou být jakékoliv – sladké,
slané, krájené před i po upečení …).
3) Ke vzorkům přiložit popisku, na které
bude uvedeno, o jaký závin se jedná
(např. sladký křehký ořechový, slaný
tažený se špenátem …).
4) Do vyhlášení výsledků je soutěž ano
nymní. Soutěžící odevzdá závin, který
bude zapsán do seznamu a bude mu při
děleno číslo.
5) Hodnocení závinu bude veřejným hla
sováním návštěvníků akce (degustace
max. 5 vzorků) na základě odevzdaných
lístků, které budou předány u vstupu.
6) Vyhlášení výsledků provede porota složená
ze zástupců pořadatelů a návštěvníků.
7) 1.–3. místo v každé kategorii (sladký,
slaný) bude ohodnoceno věcným darem
a diplomem.
Srde č ně z ve me vše ch ny sout ěž ící
i návštěvníky a těšíme se na Vaši účast.
Vstup volný.
Šárka Tekielová, starostka

V těchto dnech oslaví svá krásná
životní jubilea – 80. narozeniny
manželé

Dagmar a Rudolf
Janákovi

a zároveň oslaví 60 let své společné cesty
životem.
Hodně zdraví, štěstí a lásky přeje rodina
Janákova a Bolkova.

Základní umělecká škola
E. Runda pobočka
Ostrava‑ Radvanice
Pro školní rok 2018–2019 jsme připravili
nabídku možností vzdělávání Vašich dětí
v hudebním a výtvarném oboru
V hudebních oborech si děti mohou
vybrat některý ze strunných, dechových
nebo klávesových nástrojů. Nabízíme
také výuku zpěvu.
Pro nejmenší nabízíme setkávání
v „Přípravné hudební výchově“, kde se
děti hravou formou seznámí se základy
hudby a mohou si následně zvolit některý
z hudebních nástrojů pro své další vzdělávání.
Ve výtvarném oboru se děti mohou
seznámit se všemi technikami malířství,
budou také pracovat s keramikou.
Na hlavní budově je navíc realizována
výuka tance a dramatické výchovy.
Přijďte mezi nás a rozšiřte řady našich
hudebníků, z kterých se již velká řada
výrazně uplatnila jak na různých soutěžích, tak v profesionálním životě. Stejně
krásné je však také amatérské pěstování
hudby, která se pak stane hodnotným
celoživotním průvodcem.
V tom všem chceme být Vám i Vašim
dětem nápomocni.
Bližší informace Vám rádi podáme osobně
nebo na telefonních číslech :
733 547 254 nebo 596 232 167

S lítostí v srdci oznamujeme,
že nás dne 10. 8. 2018 po dlouhé a těžké nemoci
opustil ve věku 54 let pan

Dne 3. září si připomeneme
již 4. výročí úmrtí
mého manžela pana

Dne 1. 9.2018 si připomeneme
2. výročí úmrtí

Antonína Sasyna.

Stanislavy Slívové.

Zarmoucená rodina

Vzpomínají manželka Milada
s rodinou.

S láskou vzpomíná
dcera Stanislava
s rodinou.

Dne 18. 9. 2018 uplyne 7 let od úmrtí
paní

Dne 10. září 2018 si připomeneme 10. smutné
výročí úmrtí pana

Poslední sbohem jsi nám nestačil dát, zaplakal každý,
kdo tě měl rád.

Břetislava Vyorala

Smutný je život, smutno je v něm. Chybíš mně, chybíš
nám všem.
Dne 5. září 2018 vzpomene 31. výročí úmrtí mého
drahého tatínka

Zdeněk Hubač.

paní

S drahým zesnulým jsme se na jeho přání
rozloučili v úzkém rodinném kruhu.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí
jeho památku.

Naděždy Sochacké
z Ostravy‑Radvanic.

a zároveň v tento den vzpomene i 2. výročí
úmrtí jeho manželky paní

Milady Vyoralové.

Zároveň dne 25. 10. 2018 vzpomeneme její
nedožité 79. narozeniny.
V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou
jenom jednou.
Kdybychom si oči vyplakali, její už se
neohlédnou.
Vzpomínají syn Pavel s manželkou Miluškou.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcera Hana
a syn Bořivoj s rodinami.

Pozvánka na projekt Senior bez nehod
Za účelem zvýšení dopravní bezpeč
nosti seniorů proběhne dne 12. 9. 2018
v 15.00 hodin ve Společenském domě
v Ostravě‑Bartovicích osvětový neziskový
projekt s názvem Senior bez nehod, jehož
cílovou skupinou jsou lidé starší 65 let.
Senioři jsou v silničním provozu ve
srovnání s ostatními věkovými skupi
nami nadpr ůměr ně ohroženi. Zvláště
ala r mující m fa k t e m jsou fat ál nější
následky nehod senior ů. Dle statistik
skončí nehoda jedince ve věku 65–74 let
s dvakrát vyšší pravděpodobností jako
smrtelná než u osob ve věku 30–49 let.
U osob starších 74 let je tato pravděpo
dobnost až 4x vyšší!
Hlavním cílem projektu je snížení
nehodovosti seniorů a rozšíření pově
domí o této problematice, seznámení se
se specifiky chování seniorů v provozu
a dopor učení opatření, jež přispějí ke
zvýšení jejich bezpečnosti nejen na sil
nicích, představení potenciálu moder
ních asistenčních systémů motorových

voz id el , p ř i p o m e n u t í p r av id el si l 
ničního provoz u pro ř idiče, cyklist y
a cho dc e, up oz or ně n í n a z d r avot n í
omezení vyplývající z věku účastníka
silničního provozu, informování o ved
lejších účincích léků a dalších riziko
vých faktorech.
P rojek t proběh ne for mou edu ka
tivní přednášky s divadelními scénkami
spojené s odborným výkladem a audi
ovizuální prezentací. Součástí těchto
představení bude i hlasovací zařízení
v publiku, díky kterému se senioři budou
moci interaktivně zapojovat a rozhodo
vat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu
pochopení celé problematiky.
Projekt Senior bez nehod je financo
ván z fondu zábrany škod České kanceláře
pojistitelů a přednáška bude probíhat pod
dohledem odborného garanta BESIPU.
Všichni senioři jsou srdečně zváni,
účast je pro všechny návštěvníky zdarma.
Aleš Boháč, místostarosta

Josefa Pětvalského

z Radvanic, bývalého důlního technika z dolu
Zárubek.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera
Alena Nováková s manželem Milošem a vnukem
Pavlem.

S TÁ R N O U T B E Z P E Č N Ě

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
SENIORŮ V DOPRAVĚ
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XXIV. bartovická pouť ke sv. Anně

V sobotu 28. července 2018 se konala již
XXIV. bartovická pouť ke sv. Anně. Počasí, které
se vydařilo, přilákalo mnoho návštěvníků míst
ních i přespolních. Pro malé i velké byly připra

veny kolotoče v již tradiční sestavě, tj. autodrom,
kolotoč malý, řetízkový, ruské kolo a skákací hrad.
Jako každým rokem se konala ukázka výcviku psů
Městské policie Ostrava a v rámci prezentace práce
Městské policie Ostrava byli přivezeni i 2 koně,
které si nejmenší návštěvníci mohli prohlédnout
a případně se s nimi vyfotit. Začátek poutě patřil
letos Klaunům z Balónkova, poté si děti zazpívaly
a zatančily s velmi oblíbenou Míšou Růžičkovou,
pak návštěvníkům hrála k tanci a poslechu kapela
Light&Love. Dříve narozené přijely potěšit pořád
krásné a půvabné Kamélie – Hana Buštíková
a Dana Vlková. Po bohaté tombole navázala sku
pina HEC, která s malou přestávkou na ohňostroj
hrála až do večerních hodin.
Velké díky pak patří i všem, kteří přispěli hod
notnými cenami do tomboly:
Městský obvod Radvanice a Bartovice, sta
rostka Šárka Tekielová, místostarosta Aleš Boháč,
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MPTAGROUP Bartovice Petr Eisenhammer,
FA STASPO, Zlatnická dílna Gabriela Papalová
Štěrbová, Restaurace U Břenků, Restaurace
Slezský dvůr, Fyzikálně‑technický ústav, FA
K ARO-expor t impor t, AUTOSERVIS Petr
Holub, Kominictví Milan Lukáš, Květiny Pavlína
Dudová, Květiny Pavla Kozlová, OZO Ostrava,
Vodárny a kanalizace Ostrava, FA RAMSES
Zdeněk Ramík, Dagmar Kopečková Chovatelské
potřeby, Kateřina Tomanová – Umělecká agen
tura KATO, Jan Maceček z Bartovic, Richard
Dudek z Radvanic, PHARMOS, Teplotechna
Ostrava,Prodejna Můj vercajk, Cuk rářství
Pavlína Holcová, FA JAS Miroslav Langer, ČZS
Bartovice, SDH Radvanice, SDH Bartovice,
Brambory z Vysočiny, s.r.o., Masážní salon
Sonetka – Eva Těplíková, Prodejna Elánek
z Havířova, Stravování Čavojská, FA MARY
KAY Ostrava – Věra Jakoubková, FA Nadkanský,
Technické služby, Ostrava a Cukrovinky Kateřina
Kludská.
Cel ková hod not a cen do tomboly byla
51.445 Kč. Vydáno bylo 1.800 ks lístků do tom
boly v hodnotě 10 Kč/ks a všechny tyto lístky byly
prodány.
Letošní pouť se vydařila a lidé by se jistě rádi
bavili do pozdních nočních hodin, jako tomu
bylo v minulých letech. Avšak statutární město
Ostrava svou vyhláškou přistoupilo k omezení
hluku v nočních hodinách a tím zároveň k ome
zení desítek kulturních akcí na území města.
Našemu městskému obvodu i přes požadavky
nebyly městem schváleny v potřebné vyhlášce
o hluku akce, jako jsou např. letní kina a také naše
pouť ke sv. Anně.
Omezení naší místní akce pouze do 22 hodin
se mi zdá být nesmyslné zvláště za situace, kdy
se téměř každý letní noční víkend linuly hlasité
zvuky ze Slezskoostravského hradu nebo Dolní
oblasti Vítkovic – mimochodem také z akcí,
které byly vyhláškou omezeny jen do 22 hodin.
Paradoxem zůstává, že naše bartovická pouť
probíhá v neobydlené oblasti a nikdy si nikdo na
hluk z pouti nestěžoval. Přesto je tato naše tradiční
kulturní akce omezována na své délce, ale naopak
jsou městem povoleny akce, které nás svým noč
ním hlukem ruší.
Naše pouť skončila kolem cca 23. hodiny, neboť
nebylo technicky, programově ani z hlediska vel
kého počtu přítomných návštěvníků možné tuto

akci omezit tak, aby skončila už ve 22 hodin.
Žádná stížnost však evidována není, proto by se
mělo dle mého názoru vedení města nad regulací
tradičních akcí do budoucna zamyslet.
Aleš Boháč, místostarosta

Pohádka

pro mateřské školy

Městský obvod Radvanice a Bartovice
podporuje projekty spolků, jednotlivců
a jiných zájmových skupin. Jedním z tako
vých projektů jsou i divadelní aktivity naší
občanky Kateřiny Tomanové. Již něko
lik let se věnuje umělecké tvorbě pro malé
i velké diváky. Na září letošního roku si
připravila pro děti v mateřských školách
novou pohádku O kouzelném semínku,
kterou přijede zahrát spolu s pražským
hercem Jaroslavem Benešem právě do
školky v Radvanicích i Bartovicích. Děti
se tak mohou těšit na setkání zelináře Jíry
se Zeleninovou vílou a zároveň pomohou
vypěstovat z kouzelného semínka úrodu na
celý život. Pohádka je doplněna veselými
písničkami a tanečky.
(red)

Příměstský tábor – druhý turnus
Na příměstský tábor se v letošním roce
přihlásil opravdu velký počet dětí, což svědčí
o oblibě a smysluplnosti celého projektu. Jak
už jsme uvedli minule, muselo se přistou
pit k nepopulárnímu řešení výběru dětí, aby
se dodržel počet daný projektem, na který
městský obvod získal dotaci ze Statutárního
města Ostravy. Kritérií výběru bylo několik,
zejména sociální potřebnost rodiny, sociální
rizika rodin ohrožených sociálně patologic
kými jevy, neboť příměstský tábor je pro
jektem v programu prevence kriminality.
V neposlední řadě se v některých případech
přihlédlo i k termínu podání přihlášky k účasti
na příměstský tábor.
Dětem se aktivity na příměstském táboře

Každoročně připrav uje městský obvod
Radvanice a Bartovice pro své děti dva turnusy
příměstského tábora. První, červencový turnus,
o němž jsme psali v minulém čísle RaB novin,
proběhl ve dnech od 16. 7. do 20. 7. 2018. Druhý,
srpnový turnus, mohly děti z našeho městského
obvodu navštívit ve dnech od 13. 8. do 17. 8.
2018.
Program v obou turnusech příměstského
tábora byl v podstatě stejný. Děti se scházely
každé ráno před tělocvičnou TJ Sokol Radvanice.
Dětem se věnovali tři dospělí vedoucí tábora
a několik strážníků Městské policie Ostrava,
úseku prevence kriminality.
A co všechno děti zažily? V pondělí navští
vily integrované centr um městské policie
a hasičů v Nové Bělé, včetně ukázek výcviku

policejních psů a koní. V úterý jely autobusem
do Beskyd, navštívily Ostravici a Satinské vodo
pády. Ve středu zorganizovala Městská policie
Ostrava dětem sportovní den na novém moder
ním dopravním hřišti. Ve čtvrtek děti navštívily
ZOO v Ostravě. Poslední den, tedy pátek, byl
věnován sportovním hrám a aktivitám v zázemí

TJ Sokol Radvanice, kde došlo ke slavnostnímu
zakončení tábora.
Na tomto závěrečném dni byla přítomna
i vedoucí odboru SVaŠ Martina Škovránová,
která se s dětmi na závěr rozloučila, připila si
s nimi dětským šampusem, předala jim čoko
ládové medaile a drobné dárky v podobě kera
miky, pexesa a propisky.

velmi líbily. Chválily si zejména výlet do ZOO,
výlet na horách po Medvědí stezce, akce na
dopravním hřišti a hry.
(red)
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Mistrovství světa v rybolovné technice juniorů

I v letošním roce se konalo mistrovství světa
juniorů v rybolovné technice a my jsme na něm
nechyběli. Tentokrát se pořadatelství zhostilo
polské město Puławy a termín byl stanoven na
19. – 22. července 2018.
Závod byl zahájen v pátek ráno disciplínou
Muška terče a hned první zlatou medaili tohoto
mistrovství získala Lenka Tichá, rodačka
z Radvanic.

Chcete být
užiteční?

Po prázdninách je ta pravá chvíle začít
pomáhat. Dobrovolnické centrum ADRA
opět hledá dobrovolníky, kteří by jednou
týdně zašli potěšit osamělé seniory, zpříjem
nit den lidem se zdravotním postižením nebo
rozptýlit děti v nemocnicích.
Své pocity shrnuje dobrovolnice Kristýna
Blažková: „Pokaždé, když za svou seniorkou
přijdu a vidím ten velký úsměv, mám najed
nou mnohem lepší náladu, a když odcházím,
plná krásných zážitků, vím, že ten darovaný
čas nebyl ani trochu zbytečný. Ten pocit,
že díky vám má někdo život růžovější, je
nepopsatelný. Jestli i vás dobrovolnictví
aspoň trochu zaujalo, určitě do toho pojďte.
Nemáte vůbec co ztratit, právě naopak
toho spoustu získáte.“ Zájemci o dobrovol
nickou činnost se mohou přihlásit každou
první středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou
v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava
na Jiráskově náměstí 4 v Moravské Ostravě
nebo na tel. čísle 605 784 584.
DC ADRA

Sobotní ráno bylo zahájeno disciplínou
Zátěž terče, kde jako by se české dívky hádaly
o to, která vyhraje tuto disciplínu. Všechny naše
závodnice nakonec skončily na stupních vítězů,
mezi kterými nechyběla opět Lenka Tichá.
Získala krásnou bronzovou medaili.
Česká reprezentace dovezla z letošního mis
trovství světa juniorů o jednu medaili více než
v loňském roce, tj. 15 medailí, z toho 8 zlatých, 2
stříbrné a 5 bronzových. Touto cestou tak děku
jeme za bojovnost a odhodlanost zvítězit Lence
Tiché a samozřejmě i dalším českým mladým
vítězům, kteří byli nominováni na toto mistrov
ství z jiných místních rybářských organizací.
Jiří Stankuš,
předseda MS Sl. Ostrava

Šance pro nezaměstnané – projekt „O krok blíž“
Jste v evidenci ÚP déle než 12 měsíců
v posledních 2 letech? Potřebujete změnu, ale
nejste si jisti, jakým směrem se vydat? Zapojte
se do projektu „O krok blíž“ a zlepšete své
šance na získání zaměstnání.
Pohovory s odborníky a kariérní poradenství
Vám napoví, ve které profesi můžete uspět, posí
líte finanční gramotnost, získáte rozhled formou
pracovněprávního poradenství. Můžete absolvo
vat rekvalifikační kurz a workshop se zástupci
firem, šikovné z Vás zaměstnáme. Po celou dobu
Vám budou k dispozici zkušení mentoři.

Dopravní podnik
Ostrava informuje:
QQ 15. 9. 2018 – Projížďky historickými
vozidly k Dolu Michal

Vyhlídkové jízdy k Dolu Michal u příleži
tosti Dne evropského dědictví
QQ 29. 9. 2018 – Projížďky historickými
vozidly
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Vyhlídkové jízdy historickými tramva
jemi u příležitosti Dne železnice
Více informací na www.dpo.cz.
Zdroj: Dopravní podnik Ostrava

Veškeré aktivity v projektu jsou financovány
z ESF, pro účastníky jsou tedy zcela ZDARMA,
proplácíme také jízdné v plné výši!
Kontakty: REKVAL, s.r.o., www.rekval.cz,
tel: 553 871 113, 739 227 247, e-mail: info@
rekval.cz, přihlášení je možné do 30. 9. 2018.
REKVAL

Projekt pro osoby ve věku
50+ nabírá nové účastníky
„Profesní dráha padesátkou nekončí“ je
název projektu, který pomáhá najít uplat
nění na trhu práce lidem nad 50 let, vedeným
v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců.
Doposud jsme do projektových aktivit zapo
jili celkem 14 účastníků, kteří měli možnost
kromě poradenství absolvovat také některou
z vybraných rekvalifikací, počítačový kurz
či kondiční jízdy. 10 osob se nám podařilo
zaměstnat na pozicích odpovídajících jejich
představám. V současné době nabíráme
nové účastníky. Všechny aktivity projektu
jsou ZDARMA. V případě zájmu nás kon
taktujte do 10. října 2018 na e-mailu edu
kana@edukana.cz nebo tel. 724 261 389.
Edukana, spolek

Informace
z Charity Ostrava
QQ Kurz pro hospicové dobrovolníky

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše.
Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování
pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umí
rajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabíd
nout aktivity vhodné pro společně trávený čas, např. povídání,
čtení, hru, doprovod na vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 h
teorie, 20 hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu
obdrží účastník certifikát o jeho absolvování.
Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové
dobrovolníky začíná ve středu 26. 9. 2018 od 16 h.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové cent
rum, Charvátská 785/8, Ostrava‑Výškovice, (budova Hospice sv.
Lukáše), Aneta Šimůnková, DiS.,Tel: 599 508 505, 731 625 768,
e-mail: aneta.simunkova@charita.cz, Web: www.ostrava.cha
rita.cz
QQ Vernisáž Fotoklubu Mosty v galerii G

V úterý 11. 9. 2018 od 17.00 h proběhne vernisáž fotogra
fií autorů z Fotoklubu Mosty v charitní galerii G v Ostravě
‑Zábřehu. Galerii G provozuje Charita Ostrava v Charitním
středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory, Čujkovova
3165/40a, Ostrava‑Zábřeh. Výstava bude přístupná veřejnosti
každý všední den 8–16 h do 9. 10. 2018. Srdečně zveme.
QQ Charita Ostrava hledá zdravotní sestry pro hospicové
služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné i zkrácené
úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín
nástupu: ihned nebo dle dohody.
inzerce
Podrobnější infor
mace na webu: http://
ost rava.char it a.cz /
volna-mista/
Pomoc
Charita Ostrava
v domácnosti
inzerce

Taneční
pro dospělé
od 8. října 2018

v restauraci HORAKŮvka v Šenově

www.tanecvsenove.cz

spolecensketance#zacatecnici#mirnepokrocili#pokrocili

tel.: 776 180 447

latino fit dance
od 6. září 2018 v DK Horní Datyně

KARIBSKÉ TANCE
PRO ŽENY
od 9. října 2018 v ZŠ Šenov

www.tanecvsenocve.cz | tel.: 776 180 447

Kosmetika, nehtová
modeláž, trvalá na
řasy, permanentní
make-up,
Modelace obočí
Margarita Butorova
Tel. 608 875 354
ŠENOV – Zdravotní
středisko

Potřebujete umýt
okna?

Zavolejte na
733 201 202
Pravidelně
i občasně.

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

XIV. pouť ke Sv. Anně

Příměstský tábor
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