
Starosta městského obvodu Rad
vanice a Bartovice Aleš Boháč a ře 
di telka Knihovny města Ostravy Mi  
roslava Sabelová za přítomnosti mís
tostarostky městského obvodu a ředi
telek mateřských a základní školy 
slavnostně otevřeli prostor klubu Bartík. 
Zúčastněné knihovnice také přivítaly 
první maminku a babičku s předškol
ními dětmi – především pro ty je klub 
Bartík určen.

„Je to tu parádní, o klubu řeknu dal
ším maminkám, určitě se tady budeme 
scházet,“ prohlásila zúčastněná ma
minka. Vkusně a nápaditě zařízený 
prostor láká k návštěvě, na tom se 
shodli všichni účastníci slavnostního 
otevření. 

Klub najdete ve Společenském 
domě v Bar tovicích na Bar tovické 
ulici 459/8, na dohled od zastávky 
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Otevřeli jsme, přijďte…

(Pokračování na straně 2)

Statutární město Ostrava,
 městský obvod Radvanice a Bartovice

zve všechny spoluobčany 

V pátek 18. 10. 2019 od 18:00 hod.
 ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích.

Vstupenky v ceně 170,- Kč
 v předprodeji v budově radnice,kancelář č.14. p. Sedláková.



Rada městského obvodu 
na 18. schůzi konané dne 28. srpna 2019
• rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí

dek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého roz
sahu na zpracování projektové dokumentace 
pro stavbu pod názvem „Energetické úspory 
Společenského domu v Ostravě Bartovicích“  
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem PROJECT WORK, 
s.r.o. v celkové ceně 810.700 Kč včetně DPH,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
projektu „Obnova VKP č. 65 Alej podél ulice 
Bartovická“ včetně tříleté rozvojové péče se spo
lečností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
v celkové ceně 1.220.702 Kč s DPH,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod názvem 
„Oprava místní komunikace ul. Bartovická“, se 
zhotovitelem: Ostravské komunikace, a.s.,

• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebností a zakládajících právo umístit 
a provést stavbu v k.ú. Radvanice a v k.ú. Bartovice,

• projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

• schválila rozpočtové opatření.

na 19. schůzi konané dne 11. září 2019
• rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí

dek a protokolu hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu pod názvem „Návrh 
trvalkových záhonů na ul. Čapkova a Těšínská“, 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo včetně tříleté následné péče se 
společností AWT Rekultivace, a.s., v celkové ceně 
965.580 Kč s DPH,

• projednala žádost notářky o vyslovení souhlasu 
s vydáním majetku po zemřelém a souhlasila 
s vydáním majetku,

• projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

• projednala nabídky k odkupu garáží na pozemcích 
v k.ú. Radvanice,

• rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků 
v k.ú. Radvanice.

Zastupitelstvo městského obvodu 
na 6. zasedání konaném dne 12. září 2019
• schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z roz

počtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
leden – červen 2019,

• schválilo Dodatky č. 1 zřizovacích listin příspěv
kových organizací městského obvodu Radvanice 
a Bartovice,

• rozhodlo souh lasit  s  př ije t ím nepat r ného 
majetku spoluvlastnického podílu ve výši 1/8  
a s následným svěřením do správy městského 
obvodu Radvanice a Bartovice pozemků parc. č. 
1167/57, 1167/67, 1167/68, 1609/6, 1609/22, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plo
cha, a parc. č. 1500/36, 1500/56, 1610/3, 1610/17, 
trvalý travní porost, vše v k. ú. Bartovice.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVVRaB noviny 2

Z jednání místní samosprávy

Opravy ve školách žáci ocenili

Jak jsme v minulém čísle RaB novin uvedli, 
ve všech třech budovách odloučených praco
višť ZŠ Vrchlického se o prázdninách vytvořilo 
něco nového, z čehož měli žáci radost. V budově 
školy na ul. Bartovické jsou nová sociální 
zázemí. Zrekonstruovaná část sociálních zaří
zení je také ve školní budově na ul. Trnkovecké. 

Školní budova na ulici Havláskově se může 
pyšnit kromě nové PC učebny také hernou pro 
děti. Veškeré opravy se stihly v průběhu letních 
prázdnin. Věříme, že žákům budou všechny 
nové prostory sloužit co nejdéle a zpříjemní jim 
chvíle strávené ve škole.

Aleš Boháč, starosta

autobusů č. 28, 38 a 71 Bartovická. Výhodou je 
také dostatek parkovacích míst. 
Otevírací doba:
úterý 9.00–11.00 a 12.00–16.30 hodin 
pátek 9.00–11.00 a 12.00–15.00 hodin.

Každé druhé úterý dopoledne můžete 

s dětmi navštívit připravený program. Dále bude 
na vás, jak si s prostorem, knihami, hračkami 
a hrami poradíte – vítáme aktivní maminky, 
které program doplní.

Klub vznikl díky mimořádné iniciativě 
a finanční podpoře městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.  Provoz bude zajišťovat Knihovna 
města Ostravy a její zkušené knihovnice – stejně 
jako klub Sluníčka na pobočce v Ostravě
Radvanicích. Jak uvedl starosta Aleš Boháč, dal 
městský obvod ve společenském domě přednost 
nekomerčnímu využití prostor a nekomerčním 
aktivitám, které slouží veřejnosti. Už od nového 
roku skončil nájemci pronájem restaurace a měst
ský obvod provozuje společenský dům sám.

Chceteli zjistit, zda se vašim dětem v klubu 
Bartík bude líbit, přijďte nás navštívit. Jsme tu 
pro vás už od počátku září.

Knihovna města Ostravy

Otevřeli jsme…
(Pokračování ze strany 1)
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Městská policie 
Ostrava informuje:
 Strážníci pomohli  
zraněnému psovi

Zraněný pes, kříženec, byl 23. 8. 2019 odpo
ledne nalezen v Ostravě Radvanicích. Strážníci 
na místo přivolali pracovníka odchytu, který si 
psa převzal k dalšímu opatření.
 Telefonováním za jízdy ohrozili 
ostatní účastníky provozu 

Hned v několika případech byli strážníky 
26. a 27. 8. 2019 přistiženi řidiči motorových 
vozidel při telefonování za jízdy. Stalo se tak 
na ulici Těšínská v Ostravě Radvanicích.

Opakovaně proto řidiče upozorňujeme, 
aby za jízdy netelefonovali ani nikterak 
s mobilním telefonem nemanipulovali. Toto 
se týká nejen mobilů, ale také ostatních 
záznamových zařízení.

Městská policie Ostrava,
úsek prevence a propagace

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům 
v řešení problémů s velkoobjemovými odpady 
z domácností, ve spolupráci se společností OZO 
Ostrava, s.r.o., umístí velkoobjemové kontej
nery na osvědčená místa v městském obvodu:

Radvanice: 29. – 30. října 2019 
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1. ul. Vrchlického – u  školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická (u komi

nictví) 1 ks
3. ul. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. křižovatka U Stavisek x Čapkova 1 ks
6. křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. 

Míroděv) 2 ks
7. křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8. křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks
9. ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks

Radvanice a Bartovice: 30. – 31. října 2019 
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1  křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
2. křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
3. ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
4. ul. Dalimilova –  hřiště DTJ 1 ks
5. křižovatka  

Těšínská x Na Ostří – u Unimetry 1 ks
6. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
7. ul. Kobrova 2 ks
8. křižovatka Bémova x Klaklova 1 ks
9. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
10. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 

Bartovice: 31. října – 1. listopadu 2019
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Těšínská x Maryčky Magdonové

 1 ks
2. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
3. křižovatka  Březová x Sousedská 1 ks
4. Těšínská – parkoviště u ozdravného centra 

Ještěrka 1 ks
5. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí

 1 ks
6. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle 

cykloodpočívárny 1 ks
7. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
8. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na 

okraji zpevněné plochy před prodejnou) 1 ks
9. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
10. křižovatka Pašková x U Lesíka 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohledupl-
nost – nedávejte do kontejnerů materiál, 
který tam nepatří. Do kontejneru nepatří 
popel z domácnosti, stavební suť a domovní 
odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále využí
vat sběrný dvůr na ulici Lihovarská v Ostravě
Radvanicích, který je otevřen od pondělí do 
pátku v době od 10:00 do 18:00 hod a v sobotu 
v době od 8:00 do 12:00 hod. 

S ohledem na skutečnost, že městský obvod 
hradí společnosti OZO Ostrava, s.r.o. náklady na 
likvidaci stavební sutě odevzdané ve sběrném 
dvoře, mohou ji občané Radvanic a Bartovic ve 
sběrném dvoře bezplatně odevzdávat.

 Aleš Boháč, starosta

ÚKLIDOVÁ AKCE – podzim 2019

V sobotu 14. září 2019 proběhly tradiční 
Radvanické slavnosti na parkovišti u býva
lého koupaliště v Radvanicích. Program 
byl bohatý pro všechny věkové skupiny. 
Odpoledne bylo vyhrazeno našim nejmen
ším, kteří si mohli  zařádit s Mimoni. Hlavní 
odpolední program rozjeli umělci vystu
pující v muzikále MAMMA MIA! s pís
němi skupiny ABBA. Dále se veřejnost i 
představili dřívější f inalisté Superstar Jan 
Bendig a Monika Bagárová. Vystoupení Jana 
Bendiga přijelo podpořit cca 1800 fanoušků 

z celého Moravskoslezského kraje! Bylo to 
neuvěřitelné a nikdo z nás to nečekal. Žádný 
z vystupujících nedokázal za celých 16 let, co 
zde máme Radvanické slavnosti, přivést tolik 
fanoušků. Paradoxně bylo vystoupení Jana 
Bendiga f inančně nenáročné, vlastně nej
levnější, které jsme tu za ta léta měli. Žádný 
jakkoliv slavný interpret v minulosti nepři
táhl účastníky z větší dálky, než je Slezská 
Ostrava. Hlavní program ještě doplnila svým 
vystoupením Helena Zeťová a po slavnost
ním ohňostroji hrál již tradičním „domácím“ 

návštěvníkům do ranní 1 hodiny DJ Lowa. 
Ačkoliv letošní Radvanické slavnosti navští
vilo tak obrovské množství lidí, obešla se 
akce bez jakýchkoliv incidentů. 

(red)

Léto pod pergolou 
bartovických zahrádkářů

Během jarních měsíců se nám podařilo dokončit 
výsadby letniček, trvalek a okrasných keřů u odpo
čívadla a pod pergolou v našem areálu na Březové.

Od dobrého pocitu z vykonané práce nebylo 
daleko k nápadu pravidelných schůzek v takto 
upraveném prostředí. Pořídili jsme společenské 
hry, pohodlné židle, gril a akce „Léto pod pergo
lou“ mohla začít.

Během prázdnin jsme se sešli čtyř ikrát. 
Došlo i na grilování vlastních surovin, které byly 
posléze nabídnuty všem přítomným k posouzení. 
Zodpovědně jsme absolvovali seniorské cvičení na 
židlích. Dobrý ohlas měly i společenské hry, kdy 
ceny obdrželi nejen vítězové, ale i ti méně úspěšní.

O tom, že nultý ověřovací ročník „Léta pod per
golou“ nebyl zas tak špatný, dle názoru přítomných 
svědčí i celá řada podnětných návrhů na „Léto pod 
pergolou 2020“ Za ZO ČZS Bartovice 

A. Hálová

Drobné úpravy na hřbitovech
Na základě požadavků našich občanů 

došlo na obou našich hřbitovech k obměně 
smutečních skříněk a k rekonstrukci přívodu 
pitné vody. Nově také na páteřní komunikaci 
hřbitova v Radvanicích přibylo veřejné osvět
lení. Zároveň na obou hřbitovech přibývá 
nový mobiliář (lavičky), což ocení zejména 
starší lidé.
 Aleš Boháč, 

starosta

Radvanické slavnosti
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1.10. 15:00 SPCCH  – 
Výborová schůze

2.10. 14:00 KD Radvanice – 
Oslava dne seniorů

3.10. 14:00
KD závod J. Fučík 
Radvanice  – 
Výborová schůze

3.10. 16:00 KD Bartovice – 
Den seniorů 

3.10. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Výroční schůze

4.10. 16:00
V. RaB štrúdlování – 
Společenský dům 
Bartovice

9.10. 15:15 21. schůze rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

11.10. 18:00 ČSV z.s., – 
Výborová schůze

16.10. 14:00
KD Radvanice  – 
Hallowenské  
odpoledne

17.10. 16:00 KD Bartovice – 
Přednáška policie

18.10. 18:00
 J. A. Náhlovský – 
Společenský dům 
Bartovice

19.10. 14:00
Hradčovjanka – 
Společenský dům 
Bartovice  

22.10. 13:00
 Jubilanti městského 
obvodu – Společenský 
dům Bartovice

23.10. 15:15 22. schůze rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

29.10. 15:00 KD DPS Bartovice – 
Jubilanti 2. pololetí

31.10. 16:00 KD Bartovice – Posezení 
s jubilanty

30.10. 14:00 KD Radvanice – 
Odpoledne s harmonikou

v  měsíci říjnu
Kalendář událostí Akce v knihovně

TÝDEN KNIHOVEN 
 Q Kdo je chachar a co je BO! 

zábavné luštění pro děti pondělí 30. září | od 12 do 16 h
 Q Naši!!! 

výstavka fotografií významných ostravských 
rodáků | čtvrtek 3. října | během půjčování 

 Q Barevná Ostrava  
výtvarná dílna pro děti | malujeme akce, které se pravi
delně konají v Ostravě  | pátek 4. října | od 12 do 14.30 h

 Q KLUB SLUNÍČEK 
 Q Jak usíná ježeček 

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče 
čtvrtek 10. října | od 9 do 10.30 h

 Q O mašinkách 
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče 
čtvrtek 24. října | od 9 do 10.30 h

 Q Projekt Šikovné ruce – spokojené 
srdce je spolufinancován statutár-
ním městem Ostrava,  městským 
obvodem Radvanice a Bartovice.

 Q Lesní skřítci   
dílna pro děti | výroba skřítků z přírodních 
materiálů | pondělí 7. října | od 13 do 15 h

 Q Nápad!  
čtení pro nejmenší čtenáře | pátek 11. října | 10–11 h

 Q Tretky z PET-ky 
dílna pro děti | výroba šperků z PET lahví  
pondělí 21. října | od 13 do 15 h

 Q O mistra Šikulína 
zábavná soutěž pro děti | středa 30. října | od 9 do 11 h 

 Q Hrátky s barvičkami 
test pro děti | říjen | během půjčování 

 Q Smíchem proti podvečerní šedi 
výstava knih | říjen | během půjčování 

 Q Květiny pro svobodu 
výtvarná dílna pro děti | výroba papírových květin 
čtvrtek 3. října | od 14 do 15.30 h 

 Q Zeptej se babičky nebo dědy 
test pro děti | o životě v letech před rokem 1989
říjen | během půjčování

 Q Zakázaní spisovatelé  
výstava knih | říjen | během půjčování 

Starosta městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na

slavnostní vítání 
občánků, 
12. října 2019 od 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 mat
riku Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (1. patro, č. dveří 14) s platným 
občanským průkazem a rodným listem 
dítěte. 

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

Aleš Boháč, starosta

Ve Společenském domě 
v Bartovicích připravujeme:
4. 10. 16.00 V. RaB štrúdlování
18. 10. 18.00 Josef Alois Náhlovský
19. 10. 14.00 Hradčovjanka  

(pořádá p. Špaková)
2. 11. 14.00 Repanovci  

(pořádá p. Špaková)
8. 11. 18.00 Beatles revival

Srdečně jste zváni na setkání s dechovou kapelou

které se uskuteční v sobotu 19. 10. 2019 ve 14:00 hod. 
ve Společenském domě v Bartovicích.

Milovníci dechové hudby se mohou těšit na
přijemné setkání, zazpívat si i zatancovat.

Nebude chybět ani tombola.

Občerstvení
zajištěno.

Vstupné dobrovolné.

Tuto akci pořádá paní Marcela Špaková 
ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice.

2.11.2019 ve 14:00hod.
Společenský dům Bartovice

Tuto akci pořádá paní Marcela Špaková 
ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice.

Srdečně jste zváni na setkání s 
terchovskou lidovou hudbou

Nebude chybět občerstvení a tombola.

dále vystoupí

kapela HLUK
ze Zlatníku od Topolčan

POJĎ HRÁT
FLORBAL!!!

kdy: každé úterý
děti do 10 let od 16:00 do 17:30
děti do 17 let od 19:15 do 20:45
kde: v sokolovně v Radvanicích 

zve: oddíl florbalu
TJ Sokol Radvanice – Bartovice     

Sportovní úbor sebou, vybavení bude 
možné zapůjčit.

V rámci náboru do oddílu florbalu 
zveme všechny děti, které mají rády 

pohyb.
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„Milovat a být milován je největší štěstí na 
světě.“

Dne 5. 9. 2019 je tomu 32 let,  
co navždy odešel 

Josef Pětvalský 
z Radvanic, bývalý důlní technik Dolu 

Zárubek
a zároveň dne 6. 8. 2019 je tomu 16 let, 

co po těžké nemoci odešla 

Zdeňka Pětvalská 
z Radvanic, bývalá jeřábnice závodu Bastro 

v Radvanicích. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte se mnou. 

Dcera Alena s láskou vzpomíná. 

Před rokem dne 25. října opustil svou 
milovanou rodinu, zahradu a kamarády

pan

Erich Pěčka.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomínejte spolu 
s námi. Manželka a děti s rodinami.

Dne 12. 10. 2019 vzpomeneme  
4. výročí úmrtí 

pana

Jindřicha Štrocha.

Vzpomínají manželka s rodinou.

   „Není zapomenut ten, který žije navždy 
v srdcích dál.“

    Dne 5. října uplyne 7 let, co nás navždy 
opustil

 JUDr. Vladimír  BĚLUNEK
z Ostravy Radvanic,

 jehož nedožitých  80 let jsme v květnu 
vzpomněli. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka 
Anna a rodina Habiňáková.

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, ve spolupráci se ZO 
ČZS Ostrava Bartovice zvou všechny spolu
občany na V. ročník „RaB Štrúdlování“, do 
kterého máte možnost přihlásit „své“ záviny 
jako soutěžící, ve dvou kategor iích, a to 
sladké a slané, nebo se zúčastnit jako divák – 
porotce.

Termín:  pátek 4. 10. 2019
Místo:  Společenský dům v Ostravě

Bartovicích

Program:
16,00 – 16,10 Zahájení
16,10 – 17,00 Veřejná ochutnávka, hodnocení 

závinů
17,00 – 17,30 Vystoupení vokální skupiny 

„Famózní Klimkovické Pjenice“
17,30 – 18,00 Hudební vystoupení pan Kajetán 

Týn
18,00 – 18,30 Vyhlášení výsledků
18,30 – 21,00 K tanci a poslechu hraje pan 

Kajetán Týn, volná zábava
 ZO ČZS Ostrava-Bartovice

Základní organizace 
Českého zahrádkářského 
svazu Ostrava -Bartovice
nabízí k pronájmu garáž 
ve vlastním oploceném a uzamykatelném 
areálu na adrese Březová 18, v Ostravě
Bartovicích. 

Doba pronájmu bude uzavřena na dobu 
určitou, ta bude dohodnuta mezi pronajíma
telem a nájemcem. Výše nájemného činí 
1000 Kč měsíčně. Písemné nabídky vhoďte 
přímo do poštovní schránky, která je umís
těna na horní brance u Domu zahrádkářů, 
Březová 18, nebo je zašlete poštou na adresu:  
ZO ČZS, Březová 18, 717 00 Ostrava
Bartovice.

Výbor ZO ČZS

V neděli 25. srpna se v parčíku u kostela 
v Radvanicích již po třetí uskutečnil Festival 
netradičních her. Asi dvě stovky účastníků si 
vyzkoušeli hry s neobvyklými jmény jako např. 
Weykick, Barik nebo Jenga XXL. Tradičně byl 
zájem o dřevěné hry Cornhole, která pochází 
z USA nebo týmovou hru Kubb, která pochází 
ze Skandinávie. Návštěvníci si mohli také 
vybrat ze dvou set her, které se nacházely ve 
stanu deskových her. Teplý letní den také přispěl 
k tomu, že byl letos velký zájem o nově zařa
zený Vodní fotbal. „Přes technické problémy 
na začátku a bouřku, která přišla v samotném 
závěru, se akce podařila“, hodnotí hlavní orga
nizátor Petr Tomis. „Akce naplnila naše oče
kávání, podařilo se přilákat účastníky nejen 
z Radvanic, ale i z jiných částí Ostravy a neda
lekého Šenova a Havířova. Objevili se dokonce 

účastníci z loňského ročníku, kteří byli natolik 
nadšeni hrou Kubb, že si ji doma vyrobili a při
šli se předvést, nakolik se zdokonalili, prostě 
nás v ní ‚roznesli‘,“ usmívá se. Akci pořádala 
vzdělávací organizace Trendum, která se pře
devším zabývá vzděláváním pracovníků s mlá
deží a mládeže v rámci programu Erasmus+ 
a v Radvanicích provozuje vzdělávací cent
rum TreFa, vede také pro děti taneční skupinu 
Trendum DC a každé úterý od 17.30 do cca 20.30 
v centru TreFa na ulici Těšínská 236/244 organi
zuje Klub deskových her. 

Děkujeme za podporu festivalu společnosti 
Liberty Ostrava, a.s., Statutárnímu městu 
Ostrava, také městskému obvodu Radvanice 
a Bar tovice, společnost i Sharp Cent rum 
Ostrava, s.r.o a Hotelu Bauer v Bílé.   

Trendum

Festival netradičních her 2019

Pozvánka na „V. RaB Štrúdlování“



První den v MŠ Ostrava ‑Radvanice
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První školkový den v MŠ Radvanice přiví
taly všechny děti nejen paní učitelky, ale také 
Klauni z Balónkova. U vstupu děti dostaly 
sladkou pozornost a zvířátko z balónku podle 
svého přání. Na každé třídě pak na děti čekala 
keramická medaile ve tvaru znaku jejich 

třídy. Do MŠ Těšínská 279 přišlo 24 nově 
přijatých dětí a na odloučené pracoviště MŠ 
Trnkovecká 55 – 8 nově přijatých dětí. Celková 
kapacita obou pracovišť je 104 dětí.

Saša Sikorová, MŠ Ostrava -Radvanice

Na svůj první školní den se těšili zejména prvňáčci. Přivítali jsme tak celkem 38 dětí, které právě začaly povinnou školní docházku. Máme otevřeny 
3 třídy – v každé školní budově jednu – na ulicích Havláskova, Bartovická a Trnkovecká. Děti dostaly od svých učitelů a z městského obvodu tolik 
dárečků, že to nemohly ani pobrat. Popřejme jim radostné a úspěšné dny ve školních lavicích. (red)

Na konci června připravily paní vychova
telky tradiční Vrchličácké zábavné a vědomostní 
dopoledne  – Vrchličácký Labyrintík pro děti 
4.–6. ročníku.  Ten skvěle moderovaly redak
torky školního časopisu Aneta Lechowiczová 
a Miriam Bundilová. V porotě zasedli zástupci 
školy a za městský obvod starosta Aleš Boháč 
a místostarostka Martina Stankušová. Paní ředi
telka Hana Ostřanská nás přivítala a popřála 
nám štěstí v soutěžení. Paní učitelka Martina 
Linhartová nám vysvětlila, že akce se koná díky 
účelového neinvestičního příspěvku statutárního 
města Ostravy, kód 18/0852.

Nejprve soutěžící trošku potrápili své hla
vičky. Na velké tabuli byly připraveny otázky 
z mnoha oborů, letos byly nejoblíbenější 
z filmu, sportu a školy. Následovala rétorika 
a předvádění pantomimy. Na Trnkovci mají 
skvělý balanční kruh. Dva soutěžící ze třídního 
týmu ho drželi a snažili se dostat kuličky do 
barevných otvorů. V další soutěži kreslili názvy 
filmů a pohádek na velikou tabuli. 

Moc jsme se pobavili při oblékací štafetě 
nebo při závodech s provázkem. Pak nám paní 
vychovatelka pouštěla písně a my jsme hádali, 

ze kterého filmu či pohádky známe tyto melo
die. Děti ze školní družiny zatančily country 
tance ze své indiánské pohádky i step tanečky. 

Ty měly veliký úspěch. Zvítězilo družstvo 
VI. A, ale na soutěži se dobře pobavili úplně 
všichni.  Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

První školní den

VRCHLIČÁCKÝ LABYRINTÍK
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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 

Med  
od včelaře  
z CHKO Pálava 
Jižní Moravy.

Slunečnicový, akátový 

160 kč/kg, lesní tmavý 

170 Kč/kg. Odběr ve 

Václavovicích  u Ostravy.  

Tel. 775 538 000

Prodám hrob 
v urnovém háji 

na hřbitově v Radvanicích. Nově 
zrekonstruovaný, černá žulová 

deska a náhrobní kámen bez nápisu. 
Tel. 605 309 573.

inzerce

inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 10. 2019

Prodej palivového dřeva 
AKCE!!!!!
Smrk: špalky 30 cm 650,- Kč/1prm/s 
 štípaný 750,- Kč/1prm/s 
Buk: štípaný 1150,- Kč/1prm/s 
Smrkové odkory… délka 2m  300,- Kč/m3

 výběrové hrubé 3m 450,- Kč/m3

Prodej cca 5 kg pytlíku třísek za 39,- Kč/ks. 
(7 m3 špalků = 1x pytlík třísek zdarma)
Odvoz vozem AVIA
Tel.: 725 987 422 

 

Pořádá nábor chlapců na basketbal nar. 2009 a ml. 

Nábory a tréninky probíhají každé úterý a čtvrtky 
od 16:30 do 17:30 hod. v tělocvičně Gymnázia Hladnov, 
Hladnovská 35, Slezská Ostrava (zadní vchod do tělocvičny).  

Přijďte se za námi podívat! 

Bližší informace na tel. 724 002 003 nebo emailu: 
basket.hladnov@gmail.com. www.tjhladnov.cz 

designed by freepik.com
 

Odpadová   s p o l e č n o s t   OZO 
Ostrava opět vyšla vstříc svým kli-
entům. Tentokrát jde o e-shop na 
f i remních webov ých st ránkách, 
jehož prostřednictv ím si  mohou 
zájemci objednat vybrané komerční 
s l u ž b y .   K   v ě t š í mu   k om f o r t u 
a pohodlí objednávajících přispívá 
i placení kartou.

„Prostřednictvím elektronického 
objednávkového systému, který byl 
spuštěn začátkem letošního roku, si 
mohou občané objednat př istavení 
velkoobjemového kontejneru, vývoz 
žumpy či septiku, nákup většího množ
ství kompostu nebo zeminového sub
strátu, a to včetně dopravy, anebo odvoz 
objemného odpadu z domácnosti. Až 
donedávna přitom museli zájemci o vět
šinu zmiňovaných služeb přijet přímo 
do provozovny v Ostravě Kunčicích, 
kde podepsal i smlouvu a zaplat i l i 
zálohu. A po provedení služby museli 
přijet opět, aby dořešili rozdíl mezi 
zálohou a skutečnou cenou služby. 
Tato možnost je tu i nadále, abychom 

vyšli vstříc také lidem, kteří nevyu
žívají internet. Ale kdo chce, může si 
nyní uvedené služby objednat i zapla
tit z pohodlí domova. Cena je v tomto 
případě paušální, kupující platí kar
tou a poté už nic dalšího neřeší,“ říká 
Vladimíra Karasová, mluvčí společ
nosti OZO Ostrava, a dodává, že podle 
očekávání je v eshopu prozatím nej
větší zájem o přistavení velkoobjemo
vých kontejnerů určených k likvidaci 
různého druhu stavebního či objem
ného odpadu. Počet těch, kteří elektro
nický objednávkový systém společnosti 
OZO Ost rava vy užívají ,  postupně 
narůstá. Do 31. srpna letošního roku 
bylo prostřednictví eshopu zrealizo
váno 60 objednávek. Největší zájem byl 
o velkoobjemové kontejnery – celkem 
35 objednávek.  Objednána byla i cis
terna na vývoz žumpy nebo septiku, 
čtyřikrát byl zakoupen kompost s dovo
zem na místo určení a dvanáctk rát 
zeminový substrát. V osmi případech 
šlo o odvezení nábytku z místa bydliště, 
tedy službu určenou občanům Ostravy, 

Kontejner přes e‑shop?
kteří sami nemají možnost dopravit objemné odpady 
z domácnosti do sběrných dvorů. 

Přístup na eshop je z adresy eshop.ozoostrava.cz, 
na kterou lze vstoupit i po načtení QR kódu.

OZO Ostrava
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