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Krásné 
Velikonoce 
přeje městský obvod  
Radvanice a Bartovice.

Velikonoční 
přípravy 
a posezení

Velikonoce máme letos pozdě, ale 
přece, a tak se musíme na ně připravit 
a naladit. 

Sejdeme se v naší klubovně ČZS 
Radvanice ve čtvrtek 11. dubna 2019 
od 16:30 hodin. Pod vedením paní 
Hanky Bártové budeme tvořit veliko-
noční výzdobu. Naše členky se nám 
určitě pochlubí velikonočním pečivem, 
vhodným k posezení u čaje. Těšíme se 
na předvelikonoční setkání!

 Srdečně zve  
výbor ČZS Radvanice

Zastupitelstvo našeho městského obvodu 
schválilo podmínky výběrového řízení pro posky-
tování účelových dotací na rok 2019. Účelové 
dotace mohou být na základě výběrového řízení 
přiděleny: Fyzickým osobám, právnickým oso-
bám, občanským sdružením, obecně prospěšným 
organizacím, církvím a náboženským společnos-
tem, neziskovým a podobným organizacím. Do 
výběrového řízení se žadatel přihlašuje podáním 
žádosti na předepsaném formuláři, který je zve-
řejněn na webových stránkách městského obvodu 
Radvanice a Bartovice.

Lhůta pro podání žádostí je od 1. dubna 2019 
do 15. dubna 2019. Podání uskutečněná mimo 
uvedený termín budou z výběrového ř ízená 
vyloučena!

Témata podpory:
1. Rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském 

obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní 

činnosti.
3. Rozvoj kultury a společenské aktivity.
4. Podpora činnosti zájmových a veřejně prospěš-

ných organizací.
5. Program bezpečnosti a prevence kriminality.
6. Infrastruktura – rekonstrukce, opravy nemo-

vitostí, drobný hmotný dlouhodobý majetek 
pro vybavení nemovitostí ve vlastnictví spolků 
a určené pro aktivity uvedené v bodě 1.–5. tema-
tických okruhů. 

 (red)

městský obvod opět vyhlašuje 
výběrové řízení  
na poskytnutí účelových dotací

POzVáNKa 
na slavnostní 
otevření přístavby 
hasičské zbrojnice

Zveme Vás dne 18. dubna 2019 
od 16:30 hodin na slavnostní zahá-
jení a otevření př ístavby hasičské 
zbrojnice V Ostravě-Radvanicích, 
které se bude konat v prostoru před 
garážemi hasičské zbrojnice z ulice 
Havláskovy. Program pro děti bude 
zajištěn dětskými dílničkami a sou-
těžemi, dospělí si přijdou na své při 
hudbě a tanci. Ve 20.40 hod. je při-
chystána Fi re show. Občerstvení 
zajištěno, vstup zdarma.

Aleš Boháč, starosta a SDH Radvanice
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 8. schůzi 
konané dne 27. února 2019
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-

sahu na vypracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu řízení a provádění stavby, na zpraco-
vání rozpočtu stavby a energetického hodnocení 
budovy pro stavbu „Energetické úspory bytových 
domů v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích“,

- rozhodla o schválení záměru bezúplatného proná-
jmu místnosti v budově Klubu důchodců v Ostravě-
-Radvanicích Knihovnou města Ostravy, p. o., 
a o schválení záměru pronájmu pozemku parc. 
č. 690/22, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Radvanice,

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

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- schválila konání rozborů hospodaření za rok 2018 
školských příspěvkových organizací, jejichž zřizo-
vatelem je městský obvod,

- souhlasila s potvrzením referenčního listu na 
stavbu „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice – 
2. etapa“, kterou realizovala společnost EUROVIA 
CS, a.s.,

- schválila rozpočtové opatření,

Rada městského obvodu na své 9. schůzi 
konané dne 13. března 2019
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na finanční 

dar ve výši 113.080,- Kč bez DPH určený k celo-
ročnímu čištění místních komunikací a parkovišť 
s dárcem ArcelorMittal Ostrava a.s.,

- rozhodla o potvrzení referenčních listů pro spo-
lečnost MŽT Stavitelství, a. s. na realizovanou 
zakázku „Stavební úpravy a přístavba hasičské 
stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě -Radvanicích“, 
a pro společnost Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., na realizované zakázky „Revitalizace plochy 
na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice“, „Revitalizace 
parku U Káňů v k.ú. Radvanice“ a „Revitalizace 
sadu kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice“,

- projednala žádost společnosti Road control systém 
a. s., o souhlas s umístěním oplocení na pozemcích 
parc. č. 2077/2 a parc. č. 2077/6, vše v k. ú. Bartovice 
a souhlasila s umístěním oplocení,

- projednala žádost společnosti FORS MORAVA s. r. 
o., o odkup pozemku parc. č. 2028/2, zeleň, ostatní 
plocha, a části pozemku z pozemku parc. č. 3221/1, 
ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice a doporučila 
zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se 
záměrem prodeje pozemků,

- projednala nabídky k odkupu garáží na pozem-
cích parc. č. 2027/109 a 3277/10 v k. ú. Radvanice 
a doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
akceptovat neuplatnění předkupního práva a pro-
dej garáží třetí osobě,

- projednala žádosti o pronájmy pozemků pod 
garážemi v k.ú. Radvanice a rozhodla o schválení 
záměrů pronájmů pozemků,

- projednala a souhlasila s návrhem obecně závazné 
vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 8/2015, kterou se reguluje provozování 
loterií a jiných podobných her na území statutár-
ního města Ostravy a kterou se reguluje provozo-
vání hazardních her na území města,

- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, 
protokolu hodnocení nabídek a pořadí nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu pod názvem 
„Energetické úspory bytových domů v Ostravě-

-Radvanicích a Bartovicích“, o výběru nejvý-
hodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Projekce Guňka, s. r. o.,

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
3. zasedání konaném dne 21. února 2019
- schválilo předloženou kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního 

výboru zastupitelstva městského obvodu za rok 
2018 a zápis č. 1/2018 z jednání finančního výboru 
zastupitelstva městského obvodu,

- schválilo opravu schváleného rozpočtu městského 
obvodu na rok 2019 a opravu schváleného středně-
dobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022,

- schválilo podmínky výběrového řízení pro posky-
tování účelových dotací z rozpočtu městského 
obvodu na rok 2019 a vyhlášení výběrového 
řízení,

- rozhodlo souhlasit s bezúplatným nabytím 
pozemku parc. č. 654/6, koryto vodního toku, 
vodní plocha, v k. ú. Bartovice, a následně s uza-
vřením darovací smlouvy,

- rozhodlo nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku 
parc. č. 621/2, orná půda, parc. č. 624, zahrada, vše 
v k. ú. Bartovice, parc. č. 2027/1, ostatní plocha, 
části pozemku parc. č. 2093, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Radvanice,

- rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje části 
pozemku parc. č. části pozemku parc. č. 867/5, 
ostatní plocha, v k. ú. Radvanice,

- rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu 
garáže na pozemku parc. č. 3120/12, v k. ú. 
Radvanice, a akceptovat záměr prodeje této nemo-
vitosti.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV

Zápis do MŠ Bartovice
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na zápis do mateřské školy v Ostravě-Bartovicích, Za Ještěrkou 8

ve středu 15. května 2019 od 8.00 do 15.30
Mateřská škola má vytvořené podmínky rozvoje děti dvouletých a k tomu přizpů-

sobené prostředí školy a třídy. Nabízí možnost integrace dítěte s postižením, za 
podpory speciálního pedagoga a asistenta pedagoga.

počet volných míst: 20
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné doku-

menty k zápisu, včetně lékařského potvrzení  
(vše naleznete na www.mszajesterkou.cz)

Těší se na Vás ředitelka školy Bc. Táňa Krumniklová a celý kolektiv MŠ
Kontakt: 774 026 546, krumniklova@mszajesterkou.cz

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,  
příspěvková organizace

zápis  
do 1. třídy

proběhne  
ve středu 17. 04. 2019 od 09.00 do 17.00 hod.

současně na všech odloučených pracovištích školy:
Havláskova 1, Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, Ostrava–

Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice. 
K zápisu do 1. třídy se dostaví děti narozené od 01. 09. 2012 do 

31. 08. 2013.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz, rodný list 
dítěte a u rozvedených rodičů kopii Rozhodnutí o svěření do 

péče.

Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat o odložení 
povinné školní docházky, které musí doložit doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí 
o odložení povinné školní docházky vydává ředitelství školy. 
V případě problému s nástupem k zápisu v daném termínu 
informujte sekretariát školy na telefonním čísle 596 232 129 

nebo elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz.
Ostatní potřebné informace o škole najdete  

na www.zsvrchlickeho.cz
vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí školáky

Zápis dětí do MŠ Ostrava ‑Radvanice 
se bude konat 14. května 2019 od 8:30 do 16:00 hodin.

Zápis proběhne pro obě pracoviště - MŠ Těšínská 279 a MŠ Trnkovecká 55  
v budově MŠ Těšínská 279.

K zápisu vezměte s sebou: OP, rodný list dítěte, přezůvky pro dítě.
Tiskopisy: „Žádost o přijetí“ - vyplní rodič v MŠ v době zápisu, „Evidenční list dítěte“ – 

k dispozici ke stažení na web. stránkách MŠ, potvrzený lékařem přineste v den zápisu do MŠ.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2019, pokud již do MŠ nedochází.

Pro školní rok 2019/2020 se předpokládá cca 34 volných míst.

Lérová Dana – ředitelka MŠ
tel.: 596 232 782, e-mail: msradvanice@atlas.cz, www.msradvanice.cz
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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: 20.–21. května 2019
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)

1.  ul. Na Hrázkách - garáže 2 ks
2.  křižovatka Těšínská x Na Ostří -  

u Unimetry 1 ks
3.  křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4.  křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5.  ul. Čechovova - nad bývalým kinem 1 ks
6.  ul. Dalimilova - hřiště DTJ 2 ks
7.  křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
8.  ul. Kobrova 2 ks
 Radvanice: 21.–22. května 2019
( úterý přistavení, středa dopoledne odvoz )

1.  ul. Vrchlického - u školy 1 ks
2.  křižovatka Čapkova x Radvanická  

(u kominictví) 2 ks
3.  ul. Karvinská - u samoobsluhy 1 ks
4.  křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5.  křižovatka U Stavisek x Čapkova 1 ks
6.  křižovatka Za Šachtou x Šmídova  

(býv. Míroděv) 2 ks
7.  křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8.  křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 22.–23. května 2019
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)

1.  křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2.  křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na 

okraji zpevněné plochy před prodejnou) 1 ks
3.  křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4.  křižovatka Pašková x U Lesíka  1 ks
5.  křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
6.  křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
7.  křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 
 Bartovice: 23.–24. května 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  2 ks
5.  křižovatka Nad Lučinou x  

Pod Bažantnicí 1 ks
6.  křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – 

vedle cykloodpočívárny 2 ks
7.  ul. U Důlňáku - před podjezdem  

u zahrádek 1 ks

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

Občané našeho obvodu mohou dále 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 - jaro 2019

mění se otevírací 
doba sběrných dvorů

V dubnu bude ve sběrných dvorech společ-
nosti OZO Ostrava jako každoročně odstar-
tován letní provoz. Otevírací doba některých 
sběrných dvorů se však oproti dlouholetým 
zvyklostem změní.

T ý k á  s e  t o  p r á v ě  s b ě r n é h o  d vo r a 
v Radvanicích, který přes léto bude v pracovní 
dny otevřen od 9 do 19 hodin (dříve to bylo od 10 
do 20 hodin). Sobotní provoz zůstává stejný, a to 
od 8 do 14 hodin. 

Občané Ostravy mohou využívat kterýkoli 
z 12 sběrných dvorů v Ostravě (i v jiném městském 
obvodu, než sami bydlí). Sběrné dvory v Ostravě 
však nejsou určeny pro odpad od firem ani pro 
mimoostravské domácnosti. OZO Ostrava

Jednodušší je 
nechat pneumatiky 
v pneuservisu

Šetřete svůj čas a námahu, nepřidělávejte 
si starosti. Nechávejte ojeté pneumatiky přímo 
v pneuservisu. Tímto pravidlem se sice řídí vět-
šina řidičů, ale někteří z nich mění pneumatiky 
svépomocí a ty ojeté pak odvážejí do sběrných 
dvorů. 

Přitom v České republice už dlouho funguje 
bezplatný zpětný odběr pneumatik. Jinak řečeno, 
za likvidaci pneumatik platí kupující už v rámci 
jejich pořizovací ceny, takže si s nimi nemusí po 
ojetí dělat starosti. Přirozeným místem sběru 
pneumatik je místo jejich prodeje, tedy pneu-
servis nebo autoservis, kde je pak majitel může 
nechat bezplatně. Jen v Ostravě je přes 50 tako-
vých odběrných míst. Systém zpětného odběru 
pneumatik zajišťuje v České republice od roku 
2016 kolektivní systém Eltma. Pneumatiky jsou 
sváženy ke zpracovatelúm a podrcený materiál 
je následně využíván například na sportovištích 
nebo při výrobě tlumicích podložek, případně se 
z pneumatik vyrábějí alternativní paliva. 

Sběrné dvory v Ostravě nejsou místy zpět-
ného odběru pneumatik, a tak bylo rozhodnuto, 
že město už nebude na odběr pneumatik doplá-
cet. Od července se proto připravuje zpoplatnění 
příjmu pneumatik ve všech sběrných dvorech 
OZO Ostrava. OZO Ostrava

Před několika lety jsme psali článek o Leonce 
Ščerbové z Radvanic, která začala úspěšně 
reprezentovat v judu nejen sebe, ale i náš městský 
obvod. Zajímalo nás, zda Leonka u svého nad-
šení pro sport zůstala, proto jsme ji opět doma 
navštívili. Zjistili jsme, že i její mladší sestra 
Amálka propadla vášni pro judo a jde zcela ve 
šlépějích Leonky. Obě děvčata aktivně sportují, 
účastní se prestižních soutěží u nás i v zahraničí. 
Leonka naposledy v celé republice skončila na 
druhém a třetím místě, Amálka třikrát za sebou 
vyhrála mistrovství Moravy. Leonka je nyní ve 
věku, kdy se rozhoduje, kam půjde po základní 
škole. Jak nám sama řekla, má jasno, že se chce 

judu věnovat dále, proto bude vybírat školu, kde 
bude zároveň moci trénovat. Připadají v úvahu 
„sportovní nebo policejní školy“. Holky mají 
štěstí, že mají plnou podporu rodičů, ačkoliv 
je to pro ně náročné časově i finančně, jak nám 
sdělil tatínek děvčat. Dětský pokoj mají dívky 
vyzdoben diplomy a různými trofejemi, které 
získaly. Tolik ohodnocení bychom tipovali spíše 
u nějakých olympioniků. Děvčata mají k vrcho-
lovému sportu správně nakročeno. Leonka je 
již v reprezentaci ČR, jako jediná z Ostravy. 
Držíme palce, ať obě sestry sbírají další úspěšné 
ceny a jdou přímou cestou ke svému sportov-
nímu i životnímu cíli. (red)

děvčata Ščerbovy  
sbírají jednu medaili za druhou
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2.4. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Jubilanti 1. pololetí

2.4. 17:00

Koncert Janáčkovy 
konzervatoře – obřadní 
síň MěOb Radvanice 
a Bartovice

3.4. 14:00 KD Radvanice – 
Přednáška

4.4. 10:00
KD Bartovice – Návštěva 
ZOO, prohlídka 
s průvodcem

4.4. 14:15 KD záv. J.Fučík Radvanice 
– Výborová schůze 

4.4. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výroční členská schůze

10.4. 15:15 11. schůze Rady MěOb RaB 
– kancelář starosty

12.4. 18:00 ČSV z s., – Výborová 
schůze

16.4. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

17.4. 14:00
KD Radvanice – 
Velikonoce – předvedení 
různých výrobků

18.4. 13:00 KD záv. J.Fučík Radvanice 
– Výroční členská schůze 

18.4. 16:00 KD Bartovice – Velikonoce 
v klubu

24.4. 15.15 12. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

30.4. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Posezení u kávy

v měsíci dubnu

Kalendář
událostí

Uzávěrka příštího 
čísla 15. 4. 2019

Velikonoce  
v Husově sboru
19.4. Velký pátek: 17.00 hodin
20.4. Bílá sobota: 18.00 hodin
21.4. Velikonoční neděle: 8.00 hodin

SVaTÝ TÝdeN 
a VeLIKONOCe 2019
v chrámu 
Neposkvrněného Početí 
Panny Marie v Ostravě 
Radvanicích

Květná neděle, 13.4.
8:20 hod. – Křížová cesta
9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 20.4.  
9:00 hod. – Missa chrismatis v kated-
rále 
18:00 hod. – Mše svatá na památku 
Večeře Páně

Velký Pátek, 21.4. 
den přísného postu
16:15 hod. – Křížová cesta 
17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 22.4.
12 – 20:00 hod. – tichá adorace 
u Božího hrobu
20:30 hod. – Velikonoční vigilie
Velikonoční Triduum doprovází zpě-
vem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 
23.4.
9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 
(V. Říhovský) a Regina coeli  
(O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 
24.4.
9:00 hod. – Mše svatá
www.farnostradvanice.cz

RYBÁ SKÉ ZÁVODY 
  Kdy? 06. 04. 2019 – závod dosp lých  
Kde? Ostravice 1A (Bu ina 471109) 

Zp sob lovu: položená, plavaná, feeder, jeden prut, jeden návazec 
Hodnocení: 1.–5. místo - nejv tší váha 

              zvláštní cena - nejt žší kapr  
      

Vstupné: 200,-K  na osobu 
 

Prezentace závodník : 5.00 - 6.00 hodin, losování míst: 6.00 - 6.30 hodin 
1. kolo: 7.00 - 10.00 hodin, 2. kolo: 11.00 - 14.00 hodin, vyhlášení. 

Závod bude probíhat podle pravidel platného rybá ského ádu.  
Bližší informace na tel. ísle: 739 049 253. 

 
P edprodej lístk : v pátek 05. 04. 2019 od 18 do 20 hodin na rybá ské chat  na Bu in . 

                                                      Ob erstvení zajišt no. 
 

Srde n  zveme i „nerybá skou“ ve ejnost k p íjemnému posezení u vody. 
Po adatel si vyhrazuje právo na zm nu. 

         MS Slezská Ostrava  
     (Radvanice a Bartovice) 
              Vás zve na  
13. ro ník Bu inského poháru 

Ivo Šmoldas 
u nás vystoupí 
v zábavném pořadu

Společenský dům v Ostravě -Bartovicích 
přivítá dne 11. 4. 2019 v 18:00 hodin čes-
kého básníka, publicistu, scénáristu, mode-
rátora a překladatele, ale zejména výborného 
baviče pana Ivo Šmoldase. Jeho zábavnou 
talkshow doprovodí písničkářem Pepa 
Štross. Vstupenky jsou již vyprodány. 

(red)

Ve Společenském 
domě v bartovicích 
další divadelní 
představení

Městský obvod Radvanice a Bartovice zve 
na divadelní komedii „Můžem i s mužem“, 
která bude uvedena v sobotu 29. června 
v 18:00 hodin ve Společenském domě 
v Ostravě ‑Bartovicích. V hlavní roli uvidíte 
Jitkou Sedláčkovou, Vandou Hybnerovou, 
Dášou Zázvůrkovou a Kairou Hrachovcovou. 
Vstupenky zakoupíte ve výši 200 Kč v před-
prodeji v budově radnice, kanc. č. 14 u paní 
Sedlákové.

Odbor OaVV
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Dne 1. 4. 2019  
jsme si připomněli nedožité  

sté narozeniny 
pana 

Jindřicha Slívy.

Kdož jste jej znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina Slívova

Děkuji všem příbuzným,  
přátelům a známým  

za hojnou účast na pohřbu  
pana 

Karla Střádaly. 

Kdo měl Tě rád, nezapomene. 
Manželka Vlasta s rodinou.

Nad radvanickým hřbitovem tichý vánek věje
a Tobě k věčnému spánku tichou píseň pěje.

Dne 17. dubna 2019 si připomínáme
4. výročí úmrtí paní

Emilie Priečkové.

Všem, kdo jste ji znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manžel Miroslav,
dcery Lenka a Iveta, syn Vlastimil 

a vnoučata.

Návštěvníci plesu, který pořádala 9. 3. 2019 
v radvanické Sokolovně zdejší organizace 
RABA Sport, svou účastí pomohli podpořit 
i charitativní počin. Výtěžek z plesu ve výši 
55 tis. Kč byl použit na zakoupení invalidního 
vozíku pro jedenáctiletého Patrika Michela. Šek 
na uvedenou částku si přímo na plese z rukou 
pořadatelů převzala Patrikova maminka, paní 
Kamila Blahutová. Jak nám řekl zástupce pořa-
datele pan Dominik Kotula, chtěla organizace 
podpořit adresně někoho, kdo pomoc akutně 

potřeboval. Prioritou nebylo vkládat finance do 
anonymního nadačního fondu. Ples byl velmi 
úspěšný také co do návštěvnosti, přišlo více než 
200 lidí. Program byl žánrově bohatý, aby si 
každý mohl přijít na své. Z Prahy přijeli Komici 
z televizní show Central komedy, kteří se stří-
dali se svým stend-up programem. Na housle 
skvěle zahrál vynikající Jiří Erlebach a k tanci 
či poslechu doprovázela kapela Mirabel. Celý 
večer moderoval Matěj Misař z TV Prima.

Kateřina Tomanová

Ples nejen bavil, ale i pomáhal

Ve dnech 23.–25. 2. 2019 pořádala Botanická zahrada a arboretum Mendlovy univerzity v Brně 
výstavu „Kvetoucí orchideje“. Nemuseli jsme dlouho zvažovat zda jet či ne, protože zájem z řad bar-
tovických zahrádkářů a příznivců byl značný. Jako dopravní prostředek jsme zvolili vlak. Cestou 
jsme nezaháleli a vyměňovali si zkušenosti o nových odrůdách, které budeme letos pěstovat. Vlastní 
výstava byla umístěna ve čtyřech sklenících. Na ploše cca 800 m2 bylo soustředěno více jak 4 000 
druhů a odrůd orchidejí a dalších tro-
pických rostlin. Díky jejich dlouho-
letému šlechtění jsme viděli širokou 
škálu různých tvarů, barev a velikostí 
květu. Zůstal nám čas i na prohlídku 
historického centra města a tržiště na 
Zelném trhu, kde nás zcela upoutal 
prodej pampelišek v květináčích za 
cenu téměř odpovídající ceně jízd-
ného z Brna do Ostravy (40 Kč).

A kam příště? Uvidíme!
Za výbor ZO ČZS Anna Hálová

retro oslava mdŽ

Výzva výboru bartovických zahrádkářů 
„Oslavme společně MDŽ v retro stylu“ zabrala 
a vpodvečer 8. 3. 2019 byla spolková místnost 
Domu zahrádkářů zcela obsazena.

S „retro“ oblečením byl sice problém, pro-
tože málokomu se podařilo nasoukat do dobo-
vého oblečení z období před 30 lety, ale pár 
úspěšných modelů se objevilo.

Podstatně lepší to bylo s „retro“ občerstve-
ním. Podávalo se ruské vejce, holandské řízky, 
obložené chlebíčky, rolády, slané a sladké 
pečivo. Vše bylo vyrobeno s láskou a péčí podle 
klasických receptů a výrobky potěšily nejen 
oko a duši.

Nechyběli ani muži, kteří předali všem 
ženám tradiční tulipány a růže.

V družné zábavě večer rychle uběhl a loučili 
jsme se slovy: „Příště zase!“

Za výbor ZO ČZS
Anna Hálová

do brna na výstavu orchidejí
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V pondělí 18. 2. 2019 pořádala MŠ Za 
Ještěrkou v Bar tovicích dětský karneval. 
Kulturní dům v Bartovicích se postupně zaplnil 
různými pohádkovými postavičkami. Program 
karnevalu se nesl ve znamení tance a nejrůzněj-
ších soutěží a her o sladkosti a balónky. Mezi děti 

zavítal klaun Hopsalín. Bylo to pěkně prožité 
odpoledne s Hopsalínem, kamarády a rodiči. 
Všichni zúčastnění se dobře bavili. Děkujeme 
všem, kteří se na přípravách a průběhu karne-
valu podíleli, paní Dáši, Lídě za pomoc s občer-
stvením a hlavně vám všem rodičům, kteří jste si 

udělali čas, připravili svým dětem masku a při-
šli s námi strávit pěkné odpoledne.

Ta ké  d ě k uje me  mě s t ské mu obvo d u 
Radvanice a Bartovice za poskytnutí kultur-
ního domu k pořádání karnevalu a za sladkosti 
pro děti.

 Michaela Stiborová, Marcela Krystyjanová
MŠ Za Ještěrkou

barevný Karneval

S příchodem března jsme jako každý rok 
pořádali v radvanické Sokolovně maškarní bál. 
Celý týden si děti v mateřské škole povídaly 
o Masopustu, o tradicích a tradičních maskách. 
Vyráběly na dané téma klauny, papírové jitrnice 
a spoustu jiného. Doma pak s rodiči vymýšlely 
nebo vyráběly kostýmy, aby zazářily v pátek 
1. března na bále. Do kostýmu se převlekly i paní 
učitelky, a tak jsme mohli vidět nejrůznější pohád-
kové postavy. O zábavu se nám postarala agentura 
Tomino, která svou nabídkou zaujala všechny 
zúčastněné. Děkujeme všem rodičům i dětem za 
povedený karneval a těšíme se na další rok a další 
krásné kostýmy.

MŠ Ostrava-Radvanice

Pohádkový maškarní bál dětí z mŠ Ostrava-radvanice

Žáci IV. a navštívili divadlo 
Žáci třídy IV. A v únoru navštívili s rodiči a paní učitelkou před-

stavení Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany v divadle Antonína 
Dvořáka. Společná akce se jim velmi líbila. (red)

aKCe V KNIHOVNĚ
V rámci literární výchovy se v měsíci únoru zúčastnili žáci tříd IV. A a IV. 

B akce v knihovně s názvem „Lupiči pod lupou“. Nejprve byli všichni sezná-
meni s prací detektivů a dnešních kriminalistů. Poté nám byly představeny 
knihy s touto tematikou. Závěrem se konala zábavná hra formou soutěže, 
kdy dvojice pátraly po knize podle předem daných pravidel.

Mgr. Radana Lakomá, ZŠ Vrchlického

Škola v přírodě
Žáci ZŠ Vrchlického si užívali pěkných jarních dnů v Beskydech ve 

škole v přírodě. Fotografie – viz zadní strana. (red)
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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	

Koupím do 
sbírky vše, co se 
týká spiritismu 
v Radvanicích – 

kresby, časopisy, 
foto, dokumenty 

apod.
Předem děkuji 
za nabídky. Eva 

734 301 585

Informace pro občany České republiky 
o podmínkách hlasování ve volbách 
do evropského parlamentu na území České republiky

ARBOR MORAVIA s.r
 

NOVÉ TRVALKY, T
OVOCNÉ A OKRASNÉ
VZROSTLÉ STROMY
 

PALIVOVÉ D ÍVÍ: ŠP
 ŠTÍPANÉ 850,-/prms, 
TVRDÉ D EVO, B ÍZ
 

VÝPRODEJ KERAMIK
 

 
KLIMŠOVA 1878, PET
po- pá 8:00- 17:00 so 8:0
tel. 59 654 20 98, 605 248
zahradnicentrum@arbo

r.o. 

TRÁVY 
É D EVINY 
 

PALKY 600 
 MUL   

ZA 

KY, OBAL  

T VALD  
00-12:00    
8 991  
ormoravia.cz 

Volby do Evropského parlamentu se budou 
na území ČR konat: 

V pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin,
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

Vol ičem je občan ČR, k ter ý alespoň 
25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může 
hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) 
a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany 
zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost 
k výkonu volebního práva. Volič hlasuje ve 
volební místnosti na území obce, u jejíhož obec-
ního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci 
více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební 
místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. Na základě 
žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlaso-
vání postupují členové okrskové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Voliči, kteří se ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu nebudou zdržovat v místě trva-
lého pobytu, mohou požádat o vydání volič-
ských průkazů. Předložení voličského průkazu 
a dokladu totožnosti opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky.

O voličský průkaz může volič požádat 
i písemně, nejpozději však do 17. 5. 2019. 
Písemná žádost o vydání voličského průkazu 
zaslaná poštou musí být opatřena úředně ově-
řeným podpisem. Žádost je možné zaslat také 
v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky. Osobně je pak možné o vydání 

voličského průkazu požádat u našeho úřadu 
až do 22. 5. 2019. Voličské průkazy pro volby 
do Evropského parlamentu budou vydávány 
od 9. 5. 2019, a to na oddělení matriky a ohla-
šovny Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, 1. patro, kancelář č. 14, v úřed-
ních hodinách v pondělí a ve středu od 8.00 
do 11.30, 12.30 až 17.00. 

Voličský průkaz bude vydán voliči 
osobně nebo ho lze rovněž vydat osobě, 
která se prokáže plnou mocí k převzetí 
voličského průkazu, tato musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem voliče. Pokud 
volič požádá, zašle úřad voličský průkaz na 
adresu, kterou volič uvede v žádosti, a to do 
vlastních rukou.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči 
na adresu t rvalého pobytu nejpozději 
21. května 2019. Lze i vybrat jeden hlaso-
vací lístek toho kandidujícího subjektu, pro 
který chce hlasovat. Na vybraném hlasova-
cím lístku může volič nanejvýš dvěma kan-
didátům udělit preferenční hlas. To učiní 
tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. 
Pokud volič zakrouž-
k uje  v íce  než  dva 
kandidáty, nebude se 
přihlížet k žádnému 
přednostnímu hlasu. 

Informace k uve-
dené problemat ice 
Vám poskytne paní 
Ma rcela  Ba r t ková 
na tel. čísle 599 416 
121  a  p a n í  Š á r k a 
K rkošková  na  t e l . 
č í sle  599 416 120. 
Informace jsou také 
zveřejněny na webo-
vých stránkách měst-
ského obvodu.

Odbor OaVV

inzerce
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