
Celkem 41 dětí z městského obvodu 
Radvanice a Bartovice se účastnilo let-
ního příměstského tábora, který probíhal 
ve dvou turnusech (22. – 26. 7. a 5. – 9. 8. 
2019). Letos se dostaly na tábor všechny 
přihlášené děti. Zázemí tábora bylo opět 
v prostorách TJ Sokol Radvanice. O děti se 
starali tři vedoucí v každém turnuse.

Program měly děti velmi bohatý. 
Každodenní výlety byly doplněny 

o sportovní a další zábavné aktivity. Děti 
se tak podívaly na Dětský ranč v Hlučíně, 
kde si mohly zajezdit na koni a nakrmit 
v areálu maličké ZOO poníky, ovečky, 
kozy a jiná domácí zvířata. Byly také 
v 1. turnuse na naučné stezce „Beskydské 
nebe“ ve Frenštátu pod Radhoštěm, 2. tur-
nus pak zvládl velký okruh v Dolní oblasti 
Vítkovic. Všechny děti také navštívily 
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děti si užily příměstský tábor

Oblíbený „Festival moravských vín a popíjení 
burčáku“ proběhne i letos! Populární festival, který 
je zaměřený na ta nejlepší vína, je tradičně pořádán 

Festival moravských vín 
a popíjení burčáku

BARTOVICE  BARTOVICE  

Dne 5. 8. 2019 navštívil na základě 
naší žádosti městský obvod Radvanice 
a Bartovice ministr zahraničí ČR Tomáš 

Petříček. Samotná návštěva začala na 
radnici městského obvodu a poté kroky 
ministra v doprovodu starosty Aleše 
Boháče pokračovaly do měřících stanic 
ČHMÚ Ostrava za přítomnosti zástupců 
ZÚ Ostrava a ČHMÚ Ostrava. Všichni 
přítomní se shodli na potřebě řešit problém 
přeshraničního přenosu emisí v aglome-
raci CZ08A – OV/KA/FM. Ministr při-
slíbil spolupráci do budoucna. Prvním 
důležitým krokem by mohlo být společné 
jednání české a polské vlády. Zda toto jed-
nání proběhne a zda se témata životního 
prostředí dostanou na jeho program, nás 
bude ministr dle jeho příslibu informovat 
do konce listopadu 2019. (red)

ministr zahraničí Čr navštívil 
náš městský obvod

(Pokračování na straně 2)



V sobotu 27. 7. 2019 se konala již XXV. 
Bartovická pouť ke Sv. Anně. Počasí se letos vyda-
řilo a přilákalo návštěvníky k hojné účasti. Pro malé 
i velké byly připraveny kolo-
toče v obvyklé sestavě, tj. auto-
drom, kolotoč malý řetízkový, 
ruské kolo a skákací hrad. Na 
pódiu se střídal jeden kulturní 
program za druhým. Diváci 
mohli vidět klauna Pepína, 
koncerty Maxim Turbulenc, 
Václava Fajfra a Jana Kalouska, 
k tanci a poslechu hrála kapela 
Salto. Celým programem pro-
vázel moderátor Jirka Basta. 
Diváci si nenechali ujít ani tra-
diční ohňostroj. Velké díky pak 
patří všem sponzorům, kteří 
přispěli hodnotnými cenami 
do tomboly:
Aleč Boháč, starosta MO 
Radvanice a Bartovice, Martina Stankušová, 

místostarostka MO Radvanice a Bartovice, 
Mi la n  Lu k á š ,  za s t u p i t e l  MO Ra d va n ice 
a Bartovice, Richard Dudek, zastupitel MO 

Radvanice a Bar tovice , 
Jan Maceček ,  zastupite l 
MO Radvanice a Bartovice, 
Ivana Michálková, zastu-
p i t e l k a  M O  R a d v a n i c e 
a Bartovice, RK 2 REAL s.r.o. 
Radvanice, Karo Export-
Import Bartovice, Technické 
služby Ostrava, Technické 
s lužby S le zská Ost rava , 
L e s y  Č e s k é  r e p u b l i k y , 
Q Technik Slezská Ostrava, 
Agentura Artfor Bartovice, 
NpM Frýdek-Místek, Super 
Vegeta Ostrava, Cukrářství 
A K N E L ,  O s t r a v a -
R a d v a n i c e ,  P h a r m o s 
O s t r a v a - R a d v a n i c e , 

Teplotechna Ostrava-Radvanice, RAMSES 
Ostrava, Květinářství Pavla Kozlová Ostrava-
Radvanice ,  Květ inářst v í  Pavlína Dudová 
Ostrava-Radvanice, SDH Ostrava-Radvanice, 
Restaurace Slezský dvůr Ostrava-Radvanice, 
Restaurace U Břenků Ostrava-Radvanice,, 
Český svaz zahrádkářů Ostrava – Bartovice,, 
Železářství „ Můj vercajk“ Ostrava Bartovice, 
Eva Těplíková Sonetka Ostrava-Radvanice, 
Chovatelské potřeby Dáša Kopečková Ostrava-
Radvanice, Zlatnict ví Gabriela Papalová 
Štěrbová Radvanice.

Tradiční pouť měla i předem neplánovaný pro-
gram – a to poté, co se našel oznamovatel, který 
na akci nahlásil „přítomnost bomby“. Zásahová 
jednotka prostor prohlédla a žádné takové zařízení 
nenašla. Můžeme však s nadsázkou konstatovat, 
že letošní jubilejní pětadvacátá pouť byla bombas-
tická. (red)

Rada městského obvodu˝na své 17. schůzi 
konané dne 31. července 2019
- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, 

protokolu hodnocení nabídek o pořadí nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 
„Celoplošné opravy místních komunikací v roce 
2019“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem EDS Trade s.r.o.,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
projektu „Zeleň v areálu bývalého koupaliště 
v Radvanicích“ se společností Ostravské městské 
lesy a zeleň, s.r.o.,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na vypracování projektové dokumentace ke sta-
vebnímu řízení a provádění stavby, na zpracování 
rozpočtu stavby a energetického hodnocení budovy 
pro stavbu „Energetické úspory Společenského 
domu Ostravě -Bartovicích“,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

pod názvem „Návrh trvalkových záhonů na ul. 
Čapkova a Těšínská“ a o zaslání výzvy k podání 
nabídky zájemcům,

- rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených služ-
bách dodávky plynu se společností CONTE spol. s. 
r. o.,

- souhlasila s uzavřením Dohody o vzájemném 
započtení závazků a pohledávek se společností 
One Energy & One Mobile a.s,

- rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provede-
ním stavby „Rekonstrukce mostu pod ul. Těšínská 
v km 1,552, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 
907/1, v k. ú. Bartovice, a udělení souhlasu s káce-
ním dřevin ke stavbě, 

- rozhodla o uzavření nájemních smluv na pozemky 
pod garážemi v k.ú. Radvanice,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- schválila rozpočtové opatření,
- vzala na vědomí zápis z jednání komise životního 

prostředí, bezpečnosti a dopravy 
a finančního výboru.

Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávy

Na bývalém koupališti 
v radvanicích započaly 
další práce

V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce 
na revitalizaci zeleně v areálu bývalého koupa-
liště v Radvanicích. Dokončení čtvrtého nej-
většího parku Ostravy by mělo být v polovině 
příštího roku. Součástí revitalizace je i insta-
lace potřebného mobiliáře (koše, lavičky grily 
apod.). Projekt úpravy samotného dna bývalého 
bazénu je odevzdán Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR, v dotační oblasti podpory regene-
race brownfieldů. Zda bude projekt, na základě 
kterého by mělo vzniknout moderní venkovní 
hřiště, podpořen, se dozvíme v říjnu letošního 
roku. Ve výzvě bylo alokováno celkem 196 
mil. Kč pro všechny podpořené projekty, avšak 
žádostí o dotace je v ČR tolik, že jejich poža-
davky činí přes 600 mil. Kč.

Aleš Boháč, starosta

Opravy místních 
komunikací

V letních měsících byly zahájeny celo-
plošné opravy místních komunikací, které 
jsou realizovány z přebytku hospodářského 
výsledku z minulého roku, stávajícího roz-
počtu a s pomocí dotací. Opravy se dotknou 
těchto místních komunikací na ulicích:

- Past rňákova, Sousedská, Přední, 
Paškova, Dvořáčkova a části ulic: 

- Durčákova, Na Ostří, Nad Hutěmi, 
Táborská, Újezdní, Na Stezce a železničního 
podjezdu U Důlňáku.

Dále jsme měli v plánu i celoplošnou 
opravu ulice Za Šachtou, která bohužel 
z důvodu opravy vodovodu společností 
OVaK musí být přesunuta na příští rok.

Celkově na opravy místních komunikací 
bude letos vynaloženo cca 8 mil. Kč.

Aleš Boháč, starosta

Planetárium v Ostravě nebo hasičskou zbroj-
nici JSDH Radvanice, kde si vyzkoušely „hasit“ 
kužely. 

Závěrečné ukončení obou letních turnusů 
příměstského tábora proběhlo za účasti pana 
starosty nebo paní místostarostky našeho měst-
ského obvodu, všechny děti dostaly diplomy, 
pochvalné listy, medaile vyrobené z Fidorky 
a drobné dárky. 

Příměstský tábor proběhl díky finanční 
podpoře z dotace statutárního města Ostravy, 
Magistrátu města Ostravy – transfer v oblasti 
prevence kriminality ve výši 80 000 Kč. (red)

Bartovická pouť ke Sv. anně  
letos již po pětadvacáté

děti si užily…
(Pokračování ze strany 1)

Vinným sklepem U Sládků. Doposud se 
konal na Slezskoostravském hradě, ale letos 
se bude poprvé konat ve Společenském domě 
v Ostravě ‑Bartovicích ve dnech 27. a 28. září 
2019. Akce je pořádána společně s městským 
obvodem Radvanice a Bartovice.

Účastníci se klasicky mohou těšit nejen na 
bohatý výběr stovek ukázkových moravských 
vín, ale také na tradiční burčák. V příjemném 
prostředí bude možno za odborného výkladu 
obsluhy všechna vystavená vína ochutnat 
či rovnou zakoupit.

Celá společenská atmosféra bude po celé 
dva dny doplněna živou hudbou a bohatým pro-
gramem. Můžete se těšit například na klasické 
lidové písně nebo moderní tóny odehrané 
chlapeckou kapelou Departures. Pořadatelé 
nezapomněli ani na děti, pro které je připravena 
zábava na celé dva dny. Dalibor Sládek

Festival moravských vín…
(Pokračování ze strany 1)
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Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům 
v řešení problémů s velkoobjemovými odpady 
z domácností, ve spolupráci se společností OZO 
Ostrava, s.r.o., umístí velkoobjemové kontej-
nery na osvědčená místa v městském obvodu:

Radvanice: 29. – 30. října 2019   Q

(úterý přistavení, středa dopoledne 
odvoz )
1.  ul. Vrchlického – u školy 1 ks
2.  křižovatka Čapkova x Radvanická  

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

(býv. Míroděv) 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.  Q

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  Q

( 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 Prázdninové 
opravy ve školách

O prázdninách se prováděly plánované 
opravy a rekonstrukce hned v několika školních 
budovách našeho městského obvodu. V přízemí 
školní budovy na ul. Trnkovecké se rekonstruo-
valy dívčí WC. V budově bartovické školy pro-
běhla rekonstrukce celého sociálního zázemí, 
byly provedeny bourací práce většiny zdí a pří-
ček, vedeny nové elektroinstalace i odpady a do 
dispozičně nově uspořádaných prostor bylo nain-
stalováno nové sanitární vybavení, které zajistí 
větší kapacitu sběru odpadu a zároveň vyhoví 
příznivějším potřebám soukromí uživatelů, což 
je v souladu se současnými trendy a odpovídá 
platným hygienickým normám. Zároveň se mění 
i prostory v budově na ul. Havláskově, kde při-
byla nová počítačová učebna, neboť v této školní 
budově jako v poslední doposud žádná taková 
nebyla. Doufáme, že vše nové bude našim žákům 
sloužit co nejlépe.

Martina Stankušová, místostarostka

rekonstrukce dalších 
bytových domů

V současné době se dokončují projektové 
přípravy k rekonstrukcím dalších bytových 
domů. V následujících měsících bude zastu-
pitelstvu našeho městského obvodu předlo-
žena ke schválení žádost o potřebné finance 
z evropských dotačních fondů.

Aleš Boháč, starosta

Vloupání do sběrného dvora Q

Dva mladíci se 8. července 2019 večer 
rozhodli, že se vloupají do sběrného dvora 
v Ostravě-Radvanicích. To ovšem netušili, že je 
při této činnosti sledovali strážníci městské poli-
cie. Ti na místě oba 14leté mladíky přistihli při 
činu. Hlídce oba shodně uvedli, že chtěli z kon-
tejnerů odnést nějaký elektroodpad. Celá udá-
lost byla k dalšímu šetření předána Policii ČR.

Poškozoval lavičku, protože mu nic  Q

nejelo
V pondělí 22. července 2019 v noci přijala 

městské policie na tísňovou linku oznámení, 

že neznámý muž v Ostravě Radvanicích poško-
zoval lavičku na nástupišti zastávky MHD. 
Hlídka na místě spatřila dvě lavičky, které byly 
vytržené a převrácené. Na základě popisu, 
který získali od svědka události, strážníci muže 
brzy nalezli. Jednalo se o 34letého muže. Ten 
k celému incidentu dodal: „Byl jsem se podívat, 
kdy mi jede autobus, a protože mi v tu dobu nic 
nejelo, naštval jsem se a začal kopat do laviček.“ 
Pro podezření ze spáchání trestného činu byl 
muž předán hlídce Policie ČR k dalšímu šetření. 
Muži bylo dechovou zkouškou naměřeno více 
než 2 promile.

městská policie Ostrava informuje

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Vám  
i v letošním roce připravil hromadné očkování psů proti vzteklině.
V ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ 2019
• 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.
Upozornění!
Cena za očkování je stanovena ve výši 100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání očkování. 

V ceně je zahrnut veterinární výkon, cena vakcíny a zdravotnického materiálu, potvrzení o očkování. 
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a doprová‑

zela je dospělá osoba.  (red)

POzVáNKa 
na čipování psů

Úřad městského obvodu Radvanice 
a Bartovice ve spolupráci s privátní veterinární 
službou MVDr. Šimoníka organizuje dne 
25. 9. 2019 hromadné čipování psů pro občany 
Radvanic a Bartovic na těchto místech:
•  v Ostravě – Radvanicích, ve dvoře radnice 

8.00 – 11.00 a 14.30 – 16.00 hod.
•  v Ostravě – Bartovicích, na hřišti u hasič-

ské zbrojnice 12.00 – 14.00 hod.
Cena čipu je 500 Kč. Nutné je mít řádně 

vyplněný očkovací průkaz psa. (red)

POzVáNKa 
na povinné očkování psů proti vzteklině
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3.9. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

3.9. 16:00 KD při DPS Bartovice – 
Vítejte v 2. pololetí

4.9. 14:00 KD Radvanice – 
Setkání po prázdninách

5.9 16:00 KD Bartovice – 
Setkání po prázdninách

5.9. 14:15 KD záv. J.Fučík Radvanice – 
Výborová schůze

11.9. 15:15 19. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starosty

12. 9. 16.00 6. schůze Zastupitelstva 
MěOb RaB – KD Bartovice

13.9. 18:00 ČSV z s., – Výborová schůze
14.9. 15:00 Radvanické slavnosti
19.9. 16:00 KD Bartovice – 

Hravé odpoledne
25.9. 15:15 20. schůze Rady MěOb RaB – 

kancelář starosty
25.9. KD Radvanice – 

Návštěva ZOO

v měsíci září
Kalendář událostí Dne 21. 8. 2019 se dožila krásných 

55 let paní 

Ingrid Pavelková.

Život bývá krásný, ale někdy i krutý. Proto 
Ti přejeme hodně zdraví, pohody a radosti 

do dalších let. 
Manžel Dalibor, synové Břetík, Rostík, a Dalibor, 

snacha Lucka, Míša a tchán Václav.

akce v knihovně
Evropský týden mobility

O kolečko míň Q
zábavný test pro děti | od 16. do 20. září | během 
půjčování

Koloběžka není těžká  Q
výtvarná dílna pro děti | pátek 20. září | od 12 do 14

Bez motoru pádím světem… Q
každou hodinu nový test pro dospělé čtenáře,
které baví soutěžit | pátek 20. září | během půjčování 

Čas na posilněnou  Q
čtení pro nejmenší čtenáře | pátek 6. září | od 10 do 11

Šikovné ruce – spokojené srdce Q
soutěž pro děti | středa 11. září | od 9 do 11 
KLUB SLUNÍČEK 

Za zvířátky do pohádky Q
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 12. září | od 9 do 10.30

Vůně čaje  Q
dílna pro děti – příprava čajové směsi
čtvrtek 19. září | od 13 do 14
KLUB SLUNÍČEK 

O jablíčku  Q
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 26. září | od 9 do 10.30

Mýdla – nejen na chodidla Q
dílna pro děti – výroba mýdla
čtvrtek 26. září | od 13 do 15

Pomocníčci domácí Q
test pro děti | září | během půjčování 

Abeceda vitamínů  Q
výstava knih | září | během půjčování 

Literatura pro děti  Q
test pro děti | září | během půjčování

Zeptej se babičky nebo dědy Q
test pro děti | o životě v letech před rokem 1989
září | během půjčování
Projekt Šikovné ruce – spokojené srdce je spolufi-
nancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice.

3. září 2019 otevíráme klub Bartík! Q

Že nevíte, pro koho je klub určen? Dětem od naro-
zení do šesti let a jejich rodičům či prarodičům. 

Kde klub najdete? Ve Společenském domě 
v Bartovicích na Bartovické ulici 459/8, na dohled 
od zastávky autobusů č. 28, 38 a 71 U Samoobsluhy, 
vpravo po vstupu do budovy.

Kdy budete moci přijít? Každé úterý 9–11 
a 12–16.30 hodin a každý pátek 9–11 a 12–15 hodin.

Co se v klubu bude dít? Každé druhé úterý 
dopoledne můžete s dětmi navštívit připravený 
program, jinak bude na vás, jak si s prostorem, kni-
hami, hračkami a hrami poradíte – vítáme aktivní 
maminky, které program doplní. 

Kdo za zřízením a provozováním klubu 
Bartík stojí? Klub vznikl stejně jako nová knihovna 
v Bartovicích na žádost vedení městského obvodu 
Ostrava Radvanice a Bartovice, je městským 
obvodem také finančně podpořen. Provoz bude 
zajišťovat Knihovna města Ostravy a její zkušené 
knihovnice – stejně jako klub Sluníčka v Klubu 
důchodců v Ostravě-Radvanicích.

Chcete-li se přijít na otevření klubu podívat, 
máte možnost v úterý 3. září od 11 do 12 hodin, první 
klubový provoz bude zahájen v pátek 6. 9. 2019.

Nová knihovna v Bartovicích bude  Q

otevřena 25. září 2019 
Knihovna města Ostravy ve spolupráci s měst-

ským obvodem Ostrava -Radvanice a Bartovice ve 
středu 25. září 2019 za účasti náměstka primátora 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. slavnostně otevře již 
28. pobočku knihovny, její vznik je finančně pod-
pořen městským obvodem. 

Pobočka umístěná ve Společenském domě 
v Bartovicích bude pro obyvatele Ostravy, ale pře-
devším pro bartovické občany, otevřena dvakrát 
týdně, a to v úterý od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin 
a v pátek od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin. 

Nabídneme uživatelům knihy pro děti a mládež, 
beletrii pro dospělé a rovněž naučnou literaturu pro 
všechny věkové kategorie. K dispozici bude počí-
tač s připojením k internetu zdarma, tematické kuf-
říky pro děti, stolní hry k zapůjčení na místě, některé 
i domů. 

Pracovnice pobočky budou spolupracovat 
s mateřskou školou, základní školou a družinou 

v Bartovicích, pro které budou připravovat pro-
gram, stejně jako pro klub Bartík. Spolupráci před-
pokládáme se seniory a organizacemi působícími 
v místě.

Čtenáři s již platným průkazem Knihovny 
města Ostravy jej mohou využívat také v této nové 
pobočce. Čtenáři zde nově zaregistrovaní mohou 
s jedním průkazem navštěvovat všechny pobočky 
a ústředí naší knihovny.

Ve středu 25. září v 11 hodin se těšíme na vaše 
první seznámení s knihovnou a v pátek 27. září 2019 
na první půjčovní den. KMO

Knihovna informuje

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:
21. 9.  14.00 Hudci z Kyjova (pořádá p. Špaková)
27.–28. 9. 10.00 Výstava vína
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
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Před 5 lety dne 3. září nás navždy opustil 
můj manžel pan 

Antonín Sasyn. 

S láskou vzpomíná manželka Milada 
s rodinou.

Dne 1. 9.2019 si připomínáme  
3. výročí úmrtí

paní 

Stanislavy Slívové. 

S láskou vzpomíná dcera Stanislava 
s rodinou.

Dne 16. 9. 2019 si připomeneme 6. výročí 
úmrtí paní 

Boženky Gřegořkové. 

Boženko, jsi stále s námi. 
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery 

a syn s rodinami.

Dne 1. 9. 2019 by oslavila 75 let paní 

Erna Pavelková, 
rozená Běgoňová. 

Milovala jsi nás a my tebe, Erničko. Nikdy 
nezapomeneme. Manžel Václav a synové 
Vašík a Dalibor s rodinami. Zároveň chci 
poděkovat všem za účast na posledním 

rozloučení s mou milovanou manželkou.
Manžel Václav

Dne 8. 9. 2019 si připomeneme  
nedožité 75. narozeniny pana 

Vlastimila Nytry 

a zároveň dne 26. 10. 2019 vzpomeneme 1. 
smutné výročí úmrtí. 

S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dne 13. 8. 2019 jsme si připomněli  
5. výročí úmrtí paní 

Zdenky Michalíkové 

a zároveň 24. 6. 2019 jsme vzpomněli jejích 
nedožitých 95 let. Vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcera Alena s manželem 
a syn Aleš s manželkou, vnuci Martin,  

Aleš a Monika.

Dne 21. července nás náhle opustil náš 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Ludvík Bolek. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, ve spolupráci se ZO ČZS 
Ostrava – Bartovice zvou všechny spoluobčany 
na V. ročník „RaB Štrúdlování“, do kterého 
máte možnost přihlásit „své“ záviny jako sou-
těžící, ve dvou kategoriích, 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

Podmínky soutěže (organizační zajištění):
1) Termín pro odevzdání vzorků: pátek 4. 10. 

2019 v čase 12,00 – 15,30
2) Soutěžní vzorky nakrájené na 20 kousků 

(vzorky mohou být jakékoliv – sladké, slané, 
krájené před i po upečení, doporučujeme menší 
kousky).

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 přiděleno číslo.

5) Hodnocení závinu: Veřejným hlasováním. 
Návštěvníci akce ohodnotí 5 pro ně nejchutněj-
ších vzorků na základě odevzdaných lístků. 

6) Vyhlášení výsledků provede porota slo-
žená ze zástupců pořadatelů a návštěvníků.

7) 1.– 3. místo v každé kategorii (sladký, slaný) 
bude ohodnoceno věcným darem a diplomem.

8) Vstup volný
Srdečně zveme všechny soutěžící a návštěv-

níky a těšíme se na Vaši účast!
 ZO ČZS Ostrava-Bartovice

Pod záštitou Okresního mysliveckého spolku 
Ostrava se dne 8. 9. 2019 budou konat v naší 
honitbě všestranné zkoušky ohařů. Slavnostní 
zahájení je v 8:00 hodin a ukončení v 15:00 hodin 
před hasičskou zbrojnicí v Ostravě -Bartovicích. 

Dne 21. a 22. 9. 2019 se budou konat bar-
vařské a lesní zkoušky. Slavnostní zahájení je 
v 8:00 hodin, ukončení asi v 15:00 hodin před 
hasičskou zbrojnicí v Ostravě -Bartovicích.

Zájemci o mysliveckou kynologii budou 
vítáni. Tradičně myslivecké pohoštění. Zkoušky 

se budou konat v Bartovickém lese za vodárnou. 
Prosíme občany, zejména chovatele psů, aby 
v uvedené dny lokalitu nenavštěvovali, neboť by 
mohli narušit průběh zkoušek. Navíc se u zkou-
šek také střílí.

Kontakt: tel. 604949288
Myslivecký spolek Ostrava – Radvanice

Pozvánka na zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů

Pozvánka na „V. raB Štrúdlování“



V těchto dnech děti opět usedly do školních 
lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začaly 
do školy chodit samy bez doprovodu dospělé 
osoby, je září významným obdobím. Na začátku 
nového školního roku bývají děti plné zážitků, 
které o prázdninách zažily a jejich myšlenky se 
ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, 
aby i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, 
byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se pří-
padnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli 
rodiče, kteří by neměli začátek školního roku 
podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na 
nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně 
připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě 

potřeba připomenout i starším žákům, kteří by 
je už měli znát, ale jsou především důležité pro 
malé školáky. 

Důležité je, aby se děti uměly bezpečně 
pohybovat v silničním provozu. Pokud jste i vy 

rodičem malého školáka, opakovaně s ním pro-
jděte celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, 
po kterých se bude samo pohybovat například 
z důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této 
příležitosti dětem ukažte bezpečná místa pro 
přecházení vozovky a vysvětlete jim základní 
zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, 
že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se 
pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, 
že je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího 
vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kon-
takt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, 
rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé ško-
láky dopravní značky, které se po cestě do školy 
vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu sema-
foru a ovládají význam jednotlivých barevných 
signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim 
příkladem! Pokud vidí například přecházení na 
červenou, mohou to považovat za správné, což 
pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na 
to, aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu 
dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní 
době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, 
díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných 
podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti 
například ref lexní pásek či přívěšek, který 
můžete zavěsit třeba na školní aktovku. Zvýšíte 
tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z ref lex-
ního předmětu radost. Dětem dále připomeňte, 
že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od 
nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam 
chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé 
se špatnými úmysly mohou použít k získání 
jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto 
možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, 
že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně 
a nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim napří-
klad slibují. 

Nezbývá než dětem popřát šťastné vykročení 
do nového školního roku. 

nprap. Mgr. Darina Knižátková,
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Středa 19. 6. 2019 byl dnem, který se před-
školním dětem ze třídy Pastelky zapíše do 
paměti dalším nezapomenutelným zážitkem. 
Děti během celého školního roku navštěvo-
valy knihovnu v Ostravě – Radvanicích, kde 
poslouchaly zajímavé příběhy, které jim paní 

knihovnice předčítala, s další paní knihovnicí 
vyráběly netradiční a zajímavé výrobky, pro-
hlížely si knihy, seznamovaly se s nimi a učily 
se, jak s knihou zacházet. Celé toto celoroční 
hraní a poznávání vyvrcholilo pasováním. 
Děti byly paní místostarostkou Bc. Martinou 

Stankušovou pasovány na čtenáře a pomoc-
níčky skřítka Knihomílka. 

Děkujeme za spolupráci a milý přístup paní 
knihovnicím i paní místostarostce.

Za MŠ Ostrava – Radvanice
Saša Sikorová

Pasování na čtenáře – děti z mŠ O. – radvanice navštěvovaly knihovnu

Organizace školního 
roku 2019/2020

Školní vyučování ve školním roce 
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Podzimní prázdniny: 
úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: 
pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 30. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny: 
pátek 31. ledna 2020
Období školního vyučování ve druhém polo-
letí bude ukončeno v úterý 30. června 2020
Jarní prázdniny: 
10. února – 16. února 2020
Velikonoční prázdniny: 
čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny: středa 1. července – 
pondělí 31. srpna 2020. ZŠ Vrchlického

základní umělecká 
škola E. runda
pobočka Ostrava 
radvanice

Pro školní rok 2019 – 2020 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  nabíz íme setkávání 
v „Přípravné hudební výchově“, kde se děti 
hravou formou seznámí se základy hudby 
a mohou si následně zvolit některý z hudeb-
ních nástrojů pro své další vzdělávání.

Ve výtvarném oboru se děti mohou 
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 tel. číslech: 733 547 254, 
596 232 167

„Bezpečně do školy“
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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	

Hledám hlídání 
s výpomocí 
pro babičku 

s parkinsonovou nemocí. 
4	hodiny	denně	–	zhruba	
od	9	do	13h	v	prac.	dny.	
Jedná	se	o	pomoc	s	os.	

hygienou,	oblékáním	apod.	
Nejedná	se	o	odbornou	

pomoc.	
Místo:	U	zastávky	Šenov	

Petřvaldská,	
Telefon: 737 785 257

inzerce

inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 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 
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KURZY SPOLE ENSKÝCH TANC  

                       PRO DOSP LÉ OD 7. 10. 2019  

             restaurace HORAK VKA v Šenov  

                                      tel: 732 349 087 

www.tanecvsenove.cz 
info@tanecvsenove.cz 

 
 
 
 

Dne 15. 8. 2019 projel naším měst-
ským obvodem prestižní cyklistický 
závod CZECH TOUR 2019, kterého se 
účastnilo na 20 světových týmů. Vedení 
městského obvodu se o akci dozvědělo 
zhruba měsíc před závodem, byť byla 
Krajským úřadem v Ostravě připravo-
vána už od února letošního roku. Nikdy 
jsme nebyli pozváni na žádnou z koor-
dinačních schůzí. Až u schvalování 
dopravního značení jsme požadovali 

několik organizačních záležitostí, ale 
většina z nich nebyla organizátorem akce 
splněna. Jednou z nich byla informova-
nost občanů letáčkem do schránek, což 
se nestalo, stejně jako několik dalších 
požadavků. Je velikou škodou, že takto 
významný závod neměl větší publicitu. 
Souhlasíme s většinou občanů, že čtvr-
teční odpoledne nebyl vhodně zvoleným 
dnem organizátorů pro konání této akce.

Aleš Boháč, starosta

CzECH TOUr 2019
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Příměstský tábor

XXV. Pouť ke sV. Anně


