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Zpěvačka Tanja odstartovala letní pouť kulturních akcí

Jak už jsme dříve avizovali, letošní tradiční pouť ke Sv. Anně nemohla být uskutečněna z důvodu událostí kolem nového
koronaviru. Proto jsme se rozhodli uspořádat několik menších poutních akcí v prostorách restauračních zařízení a hospůdkách
v našem městském obvodě. Akce v průběhu
prázdnin proběhly ve všech 11 restauracích.
Jako první zahájil koncert zpěvačky Tanji
v pátek 24. 7. 2020 v prostorách restaurace
U Sokola v Bartovicích.
Po celé léto se střídaly různé hudební žánry,
aby si každý přišel na své. Lidé tak mohli
kromě popové a rockové hudby vidět folkový
či jazzový koncert, nebo si zazpívat u cimbálové muziky. Rádi bychom poděkovali majitelům a provozovatelům zdejších restauračních
zařízení, že šli do toho s námi a stali se spolupořadateli letošní letní pouti.

Příměstský tábor
Navzdory všem počátečním nejistotám
s ohledem na stále se měnící pandemická opatření se nakonec i v letošním roce mohl konat
již tradiční příměstský tábor pro děti našeho
městského obvodu. Tábor je pořádán městským
obvodem Radvanice a Bartovice, financován
z dotace statutárního města Ostravy v rámci
projektu na podporu prevence kriminality.
Místní děti ve věku 6–15 let tak měly možnost
ve dnech 20.–24. července a 17.–21. srpna prožít
týden plný her, zábavy a výletů se svými vrstevníky. V rámci celodenního zájezdu děti navštívily Technické muzeum TATRA v Kopřivnici

a nedaleký Štramberk, díky městskému obvodu
Poruba mohly využívat prostory nového komunitního centra Všichni spolu, kde si skvěle užily
sportovní den s opékáním párků, dále navštívily ostravskou zoologickou zahradu a v závěru
týdenního programu k velké spokojenosti dětí
přispěla také paní Vlaďka Scholtýsková, která
pro děti na místním cvičišti připravila se svými
kolegy ukázku výcviku psů včetně různých
soutěží a her pro děti společně s pejsky. Oba turnusy se výborně vydařily i díky přízni počasí
a o to těžší pak bylo vzájemné loučení, v rámci
kterého, za účasti starosty a místostarostky, děti
obdržely medaile, diplomy a drobné dárečky.

Odbor SVaŠ

Vzhledem k nepříznivé situaci, která stále
produkuje náhlá a nová nařízení, nelze s určitostí odhadnout, zda by i další tradiční akce
městského obvodu – Radvanické slavnosti –
mohla být vůbec uskutečněna. Každá kulturní
akce se musí připravit s určitým předstihem,
což není v současné době dost možné. Proto se
letos Radvanické slavnosti konat nebudou
a městský obvod raději opět připraví a podpoří
několik menších kulturních akcí, jejichž realizace bude pružněji reagovat na aktuální epidemiologický stav.
Hned 6. 9. 2020 v 17:30 hodin chystáme
akci pro děti v areálu radvanického Kouparku,
kde v tento den slavnostně otevřeme nové
moderní dětské hřiště plné skluzavek a herních prvků, což doprovodí i program pro děti,
završen letním kinem s animovaným filmem
Aleš Boháč, starosta
Ježek Sonic.
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Od 17:30 hod. je připraven doprovodný program
pro děti „Farmářská cesta”, malování na obličej
a projížďka na ponících.

VSTUP ZDARMA!
Občerstvení zajištěno!

Rekonstrukce
vodovodu v oblasti
„finských domků“

Na ulicích Světlá, Dopravní, V Osadě
a Hraniční občany dlouhodobě trápí velmi
nízký tlak vody, zapříčiněný špatným stavem
vodovodní sítě. Městský obvod napomohl
k vyřešení mnohaletého problému výkupem
všech pozemků pod komunikacemi, kde se
nachází podstatná část inženýrských sítí.
Oprava za cca 4,2 mil. Kč, kterou jsme prosazovali, začne v měsíci září a bude probíhat
až do konce tohoto roku. Nové vodovodní
potrubí na výše uvedených ulicích bude
napojeno na vodovodní řád s vyšším tlakem
(na ul. Radvanické). O harmonogramu prací
budou občané, kterých se to týká, informováni prostřednictvím informačních letáků
doručených do jejich domovních schránek.
Aleš Boháč, starosta

Děti mohou využít novou
prolézačku

V parku u bartovické základní školy vedle hasičské zbrojnice přibyla velká dětská prolézačka
(red)
s klouzačkou.

Další bytový dům
v novém

Dne 25. 8. 2020 začala rekonstrukce
bytového domu na ulici Těšínské 259 a 261.
Ukončení prací se plánuje na polovinu
příštího roku.
Aleš Boháč, starosta

Celoplošné opravy
místních komunikací

Pokračujeme v celoplošných opravách
místních komunikací. Tentokrát se stavební
práce dotknou ulice Na Odbočce, dalších
částí ulic U Stavisek a Kálalova a proběhne
také druhá finální etapa celoplošné opravy
na ulicích Paškova a Dvořáčkova. Opravy
probíhají postupně s předpokládaným termínem ukončení prací v polovině listopadu
Aleš Boháč, starosta
letošního roku. 

Revitalizace se dočká
i rybník pod LDN

V září započnou revitalizační práce na
rybníku pod LDN na přítoku potoku Mošňok.
Horní hráz bude upravena tak, aby záchyt
vody sloužil drobným živočichům a zvěři
z lesa k napájení. Z dolní hráze budou odstraněny stávající betony a inženýrské sítě využívané v minulosti k účelům LDN (do doby,
než byla vybudována čistička odpadních
vod). Po odstranění těchto „starých zátěží“
a revitalizaci se stane rybník v zimě ideálním
místem pro bruslení, jak tomu bylo v minulosti.. V létě zde najdou využití milovníci
procházek a relaxace. V okolí rybníka dojde
k úpravě zeleně a přibude nový mobiliář.
Aleš Boháč, starosta
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Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na 40. schůzi
konané dne 15. července 2020, mimo jiné,

- rozhodla o uzavření dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky na služby
pod názvem „Poskytování přepravní služby
Senior Expres 2020-2022“ a o zaslání výzvy
k podání nabídky uchazečům,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod
názvem „Opravy místních komunikací v roce
2020 – 1. část“ se zhotovitelem: Technické
služby, a.s. Slezská Ostrava,
- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí
nabídek na veřejnou zakázku pod názvem
„Energetické úspory bytových domů v Ostravě
‑Radvanicích a Bartovicích“ o výběru nejvýhodnějších nabídek a o uzavření smluv o dílo se
zhotovitelem MIJO – STAV stavby s. r. o., pro
část 1 – bytový dům na ul. Těšínská č. 1104/259
a 1105/261, část 3 – bytový dům na ul. Těšínská
č. 587/316 a část 4 - bytový dům na ul. U Statku
185/6, a se zhotovitelem JAMI – stav s. r. o.
pro část 2 - bytový dům na ul. Trnkovecká č.
1106/5,
Rada městského obvodu na 41. schůzi
konané dne 12. srpna 2020, mimo jiné,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Nákup komunální

-

-

-

-

-

techniky – žacího traktoru“ a o zaslání výzvy
k podání nabídky zájemcům,
rozhodla na základě protokolu o otevírání
obálek s nabídkami, zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek a pořadí nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
pod názvem „Poskytování přepravní služby
Senior Expres 2020-2022“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o přepravě s poskytovatelem Beáta Philipp, Údolní
375/21, Darkovice, IČ 74638823,
rozhodla o udělení souhlasů s umístěním
a provedením staveb na území městského
obvodu,
rozhodla o uzavření smluv o smlouvách
budoucích o zřízení služebností a zakládajících právo umístit a provést stavby na pozemcích na území městského obvodu,
rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného
břemene – služebností zakládajících právo
umístit a provést stavby na pozemcích na
území městského obvodu,
rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části
pozemku parc. č. 730/1 o výměře cca 90 m2
v areálu Kouparku v Radvanicích s Anetou
Drastík, sídlem Poláškova 782/22, Ostrava,
IČ 05233879,
projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
schválila rozpočtové opatření.
Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Oznámení o době a místě konání voleb v městském obvodu

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020 byly vyhlášeny na dny
2. a 3. října 2020 volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů.
V souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se v městském obvodu Radvanice
a Bartovice uskuteční ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin volby do zastupitelstev krajů.
Volby do 1/3 Senátu se v našem obvodu v tomto roce konat nebudou.
Místem konání voleb v městském obvodu Radvanice a Bartovice jsou následující
sídla volebních 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,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 216, 220, 222, 224, 226, 230,
232, 234, 236, 238, 240, 244, 246, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 257, 259, 260, 262, 264
a 264a, Menšíkova, Mikšova, Pražanova, Rokycanova č. 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, Trnkovecká
867/55, 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.
QQ Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje.

Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České
republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.
Překážka ve výkonu volebního práva:
- zákonem stanovené omezení svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
- výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí
QQ Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
QQ Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle
volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
QQ Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad ve
dnech voleb okrskovou volební komisi, 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 hlasovacími lístky.
Více informací najdete na internetových stránkách městského obvodu www.rad‑
vanice.ostrava.cz nebo na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
QQ Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze
stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:
- osobně, na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu, kde občan vyhotoví žádost
o vydání voličského průkazu (pokud ji již nemá sepsanou) a prokáže svou totožnost platným OP nebo platným cestovním dokladem; o vydání voličského průkazu
lze požádat do 30. září 2020 do 16:00 hod.,
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději
25. září 2020,
- v elektronické podobě zaslané ÚMOb Radvanice a Bartovice prostřednictvím
datové schránky, nejpozději do 25. září 2020.
Obecní úřad předá voličský průkaz, a to:
- voliči osobně,
- osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu,
- voliči jej zašle na adresu uvedenou v žádosti.
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů lze vydávat již nyní.
QQ Kde, s kým a kdy můžete záležitosti týkajících se voleb řešit
Na ohlašovně, odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava‑Radvanice, 1. patro, dveře č. 14:
Bc. Šárka Krkošková,
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí 
599416121
Marcela Bartková,
referent odboru organizačního a vnitřních věcí 
599416120
Osobně v úředních hodinách: pondělí a středa – 9.00–11.30 hod.,12.30–17.00 hod.
Způsob hlasování osob, jež jsou kvůli koronaviru v izolaci nebo karanténě,
bude ještě upřesněn na stránkách Ministerstva vnitra.
Martina Stankušová, místostarostka
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ÚKLIDOVÁ AKCE – podzim 2020

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 kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:
QQ Radvanice: 19. – 20. října 2020
( pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz )

QQ Radvanice a Bartovice: 21. – 22. října 2020

1. ul. Vrchlického – u školy
2. křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví) 
3. ul. Karvinská – u samoobsluhy 
4. křižovatka Třanovského x Karvinská
5. křižovatka U Stavisek x Čapkova
6. křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. Míroděv)
7. křižovatka Na Svahu x Kozácká 
8. křižovatka Újezdní x Na Stezce
9. ul. Na Hrázkách – garáže

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz )

1. křižovatka Bémova x Klaklova 
2. křižovatka Bémova x K Rybníkům
3. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů
4. křižovatka Těšínská x Maryčky Magdonové
5. křižovatka Majovského x Na Okraji
6. křižovatka Březová x Sousedská
7. Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

QQ Bartovice: 22. – 23. října 2020
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz )

QQ Radvanice: 20. – 21. října 2020
( úterý přistavení, středa dopoledne odvoz )

1 křižovatka Úvozní x Pastrňákova
2. křižovatka Výzkumná x Turgeněvova
3. ul. Čechovova – nad bývalým kinem
4. ul. Dalimilova – hřiště DTJ
5. křižovatka Těšínská x Na Ostří – u Unimetry
6. křižovatka Haškova x Ludvíkova
7. ul. Kobrova

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

1. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí
1 ks
2. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny 1 ks
3. křižovatka Dvorová x Radova
1 ks
4. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na okraji zpevněné plochy před
prodejnou)
1 ks
5. křižovatka Bartovická x Za Školkou
1 ks
6. křižovatka Pašková x U Lesíka
1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů materiál, který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domácnosti,
stavební suť, okna, barvy, domovní odpad, atd. !!!!!!!! Množství odpadu ukládaného do kontejneru by mělo být adekvátní skutečnosti, že přistavený kontejner není jen pro jednoho občana, ale i druzí by zde chtěli odložit svůj odpad.
Pro větší množství odpadu je občanům našeho obvodu k dispozici 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 občany ve sběrném
Aleš Boháč, starosta
dvoře na ul. Lihovarská, je tato služba pro občany Radvanic a Bartovic ve sběrném dvoře bezplatná.

Nenechejte si ujít slavnostní otevření Reuse centra
V sobotu 19. září bude v areálu společnosti
OZO Ostrava v Přívoze, v ulici Slovenské, slavnostně otevřeno Reuse centrum, tedy centrum
pro opětovné využití věcí. Premiéru tohoto prodejního skladu použitého nábytku a předmětů
z domácností bude provázet pestrý program,

Změna televizního
vysílání na DVB-T2
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna
se dotkla i našeho kraje dne 27. 8. 2020, kdy
byla vypnuta stávající síť DVB-T vysílače v Hošťálkovicích a v Hladnově na 54.
kanálu. Nově tak lze naladit signál DVB-T2
na 26. kanálu. Jelikož se jedná o náročný
proces, nabízí Česká televize našim občanům pomoc. S jakýmikoli dotazy ohledně
způsobů přeladění nebo jiných technických
problémů se můžete obrátit na její divácké
centrum na tel. č. 261136113 případně na
e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější
informace jsou zároveň dostupné na webu
www.digict.cz.
Česká televize
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jehož součástí budou například workshopy
zaměřené na předcházení vzniku odpadu i nejrůznější aktivity pro děti.
„Funkční předměty, které se ještě nemusejí
stát odpadem, ale stávající majitelé už je chtějí
vyměnit za jiné, lze už nyní odevzdávat našim
pracovníkům ve všech ostravských sběrných
dvorech,“ upozorňuje Vladimíra Karasová ze
společnosti OZO Ostrava a akcentuje, že v novém
Reuse centru bude k mání také vyřazené zboží
společnosti IKEA Ostrava, která se stala partnerem nového projektu. „Lidé si zde za symbolickou částku v rozmezí od 10 do 200 korun budou
moci koupit předměty, které mohou tak, jak
byly darovány, či po drobné opravě, dál sloužit
a nestát se odpadem. Věci s minulostí zde dostanou šanci na novou budoucnost,“ poznamenává
s tím, že celý výtěžek z prodeje bude věnován na
výsadbu zeleně v Ostravě.
V sobotu 19. září si návštěvníci budou moci
v Ostravě-Přívozu prohlédnout areál, který
bude veřejnosti zpřístupněn poprvé. Vzhledem
k tomu, že kromě jiného jde o základnu svozové
techniky OZO Ostrava, bude návštěva zajímavá
pro dospělé i děti, které si budou moci zblízka
prohlédnout popelářská auta, zajezdit si ve šlapacích autíčkách či projít bludištěm z popelnic a kontejnerů. Ti starší se mohou zapojit do
workshopů tematicky navazujících na myšlenku
Reuse. Návštěvníky určitě zaujme také ochutnávka pokrmů připravených z potravin, které by
mohly být zbytečně vyhozeny. Chybět nebude

ani oblíbená sázecí dílna, kde tentokrát namísto
květináčů poslouží staré hrnečky i nádobí, které
už nemůže být používáno k původnímu účelu.
„Chceme ukázat, jak staré věci, které bychom
jindy vyhodili, mohou získat nový smysl,“
objasňuje Vladimíra Karasová s tím, že workshopy budou v Reuse centru probíhat pravidelně. „Pořádat zde budeme také swapy, neboli
výměnné obchody, a také inspirující přednášky
zaměřené na předcházení vzniku odpadu i na to,
jak využívat věci, dokud mají užitnou hodnotu.
V prostoru Reuse centra bude rovněž k dispozici
veřejná dílna, kde si lidé budou moci zakoupenou věc sami opravit nebo vylepšit,” uzavírá.
Reuse centrum je společným projektem
města Ostravy a společnosti OZO Ostrava.
Vyhlášení sbírky Veřejná zeleň v Ostravě schválilo vedení kraje.
OZO Ostrava

Prázdninová setkávání bartovických zahrádkářů

Druhým rokem máme v naší ZO ČZS prázdninové úterky nazvané
„Léto pod pergolou“. Jsou zaměřené nejen na úpravu naší spolkové
zahrady a přilehlého záhonu veřejné zeleně, ale své místo mají také společenské hry a soutěže. Nedílnou součástí je i degustace přinesených
vzorků pečiva, zeleniny a ovoce, připravovaných podle nových, osvědčených nebo zapomenutých receptů.
V úterý 24. července to však bylo jinak, protože jsme navázali na
osvědčené akce z minulých let, kdy jsme poznávali okolí Ostravy nebo její
lesoparky. Letos v rámci akce „Poznej svůj obvod“ jsme se rozhodli pro
společnou podvečerní procházku a byli jsme se podívat na nově vznikající
park v našem obvodě tzv. KOUPARK. Sešlo se nás celkem 22 a průvodcem nám byl starosta obvodu Aleš Boháč. Během dvou hodin jsme prošli
celým areálem a zavzpomínali jsme si, kdo, kdy, s kým a v jakých plavkách
chodil na radvanické koupaliště. Byli jsme seznámeni s vážnými i humornými problémy stavby, upoutala nás celá řada herních a rekreačních prvků
pro děti i dospělé. Někteří z nás si je také ihned vyzkoušeli. Bez zájmu

nezůstalo ani původní betonové schodiště, na kterém se vůbec nepodepsal
„zub času“. A že terén není rovinatý, uvítali jsme při výstupu na temeno
kopce krátký odpočinek s občerstvením v altánu, kde jsme také dostali
odpovědi na naše případné dotazy.
Cestou jsme v parku potkávali další návštěvníky, kteří jak aktivně
sportovali, tak odpočívali. Odcházeli jsme spokojeni a přejeme novému
KOUPARKU, aby se stal příjemným místem nejen pro radvanické, ale
i pro vzdálenější bartovické občany.
Za ZO ČSZ Anna Hálová

U HYRDELŮ

Lesní zkoušky pro ostatní
plemena Ostrava

Lesní zkoušky pro ostatní plemena Ostrava se konaly v neděli 2. 8. 2020
opět v MS Radvanice z.s. Za OMS Ostrava všechny přivítal pan Josef
Sikora a předseda MS Radvanice pan Jaroslav Nociar.
Zúčastnilo se 6 loveckých psů. Z toho 3x jezevčík standard drsnosrstý,
1 anglický kokršpaněl, 1 x labradorský retriever a 1x stafordšírský bullterier.
1. místo obsadil vůdce David Hašek, fena Cilka, z Hory Ondřejník,
2. místo obsadila vůdkyně Lucie Wozniaková, fena Billie Jean Inmensa
bellezra, anglický kokršpaněl,
3. místo obsadil vůdce Milan Šrotek, pes Car z Hory Ondřejník,
4. místo obsadila vůdkyně Romana Krettková, pes Art ze Škabračky,
jezevčík standard drsnosrstý,
5. místo obsadila vůdkyně Miluše Bartusková, fena Ambra Rena
Beretyn, labradorský retriever,
Poděkovat chceme
členům MS Radvanice
za vynikající organizaci
a servis, všem rozhodčím za korektní posuzování, všem trubačům
a hlavně adeptům, kteří
nám po celou dobu zkoušek pomáhali.
Vel ké poděkován í
patří také paní Zuzaně
Nedavaškové, Jakubu Linartovi a Josefu Sikorovi za přípravu těchto náročných zkoušek.
Jana Zatloukalová, jednatelka OMS Ostrava

7. r oční k

BU R Č Á K F E S T
GRILOVANÉ SPECIALITY
KLOBÁSY, SÝRY APOD.
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
PIVO, ALKOHOL, VÍNO, BURČÁK
ZAČÁTEK VE 13:00 HODIN

cimbálová skupina Iršava

HUDBA OD 16:00 HODIN

DATUM KONÁNÍ
19. ZÁŘÍ

REZERVACE STOLŮ: 607 031 915

AREÁL STODOLY U HYRDELŮ
KRUŠINOVA ULICE č.5, OSTRAVA - RADVANICE
Pořádá Rabamotosport, za podpory starosty Aleše Boháče a Městského obvodu Radvanice a Bartovice

U HYRDELŮ
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PONA

MASÁŽNÍ CENTRUM

oslavily
Kalendář událostí obvodu Radvanice a Bartovice Dámy
krásná životní
Vás zve
jubilea
v měsíci září na slavnostní
SPCCH Radvanice –
Místostarostka městského

1.9. 15:00
1.9. 15:00
2.9. 14:00
3.9. 14:30
3.9. 16:00
6.9. 17:30

10.9. 18:00
16.9.
16.9. 16:00
29.9. 15:00
30.9 14:00

výborová schůze
Klub důchodců při
DPS Bartovice – vítejte
v 2. pololetí
Klub důchodců
Radvanice – setkání po
prázdninách
KD záv. J. Fučík
Radvanice – výborová
schůze
Klub důchodců
Bartovice – setkání po
prázdninách
Letní kino „Ježek
Sonic“ – KOUPARK
ČSV Z s., RaB –
Výborová schůze
Klub důchodců
Radvanice – zájezd
Klub důchodců
Bartovice – jubilanti
2020
Klub důchodců při
DPS Bartovice –
výroční schůze
Klub důchodců
Radvanice – oslavy
dne seniorů

V srpnu 2020 to bylo 50 let,
co k sobě našli cestu
a zpečetili ji svazkem manželským

Jan a Marie
Matuškovi.

vítání občánků,
narozených v období
od 1. prosince 2019 do
30. dubna 2020,

které se uskuteční v neděli
11. října 2020 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 matriku 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
inter netové televizi městského obvodu
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj
písemný souhlas.
Martina Stankušová, místostarostka

Akce v knihovně
RADVANICE

Část akcí probíhá v rámci projektu
Putování Radvanicemi a Bartovicemi
finančně podpořeném SMO,
městským obvodem Radvanice a Bartovice

Dcera Eva a syn Jan s rodinami.
Všechna malá i ta velká vnoučata posílají pusy.
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QQ Jubilantka Erna Slívová

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
QQ Cesty v zeleni
soutěžní dopoledne pro děti, jejich rodiče i prarodiče
v přilehlém Dalimilově parku | akce se koná pouze
za příznivého počasí | středa 16. září | od 10 do 12
QQ Bez motoru zdolat horu
zábavný test pro dospělé i dětské čtenáře
září | během půjčování
QQ Pěšky i na kole
výstava knih | září | během půjčování
------------------------------------------------------3, 2, 1 START
soutěž pro děti i jejich rodiče, prarodiče
v přilehlém Dalimilově parku
akce se koná pouze za příznivého počasí
středa 9. září | od 9. 30 do 11
QQ Zuzančino putování
čtení pro nejmenší čtenáře
čtvrtek 17. září | od 10 do 10.30

Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat
za lásku, výchovu, podporu a životní
moudra, která nám předali.
Přejeme do dalších společných let hodně
zdraví a lásky.

V letních měsících jsme měli milou příležitost navštívit v našem městském obvodě tři
dámy, které v úžasné zdravotní i osobní pohodě
oslavily svá významná životní jubilea. Pana
starostu Aleše Boháče přivítaly paní Milena
Šotová a paní Libuše Ohnutová, které oslavily 85 let, a paní Erna Slívová, která oslavila
90 let. Všechny tři návštěvy byly provázeny
příjemnou atmosférou, ke které jubilantky
přispěly svými vzpomínkami a milým povídáním. Pan starosta poděkoval jubilantkám
za pozvání a srdečně jim popřál do dalších let
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti, ke
které nemůže chybět dobrá nálada.
Odbor OaVV

QQ Jubilantka Milena Sotová

QQ Malé putování po Radvanicích
soutěžní putování pro děti a jejich rodiče, prarodiče
akce se koná pouze za příznivého počasí
středa 23. září | od 9 do 11
QQ Tady jsme doma aneb…
V Radvanicích je mi fajn!
výtvarné odpoledne pro děti | čtvrtek 24. září | od
13 do 15
QQ I teď v září slunce září
test pro děti | září | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK
Kamarádi z ovoce a zeleniny
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 24. září | od 9.30 do 10.30

QQ Jubilantka Libuše Ohnutová

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům
a známým, že nás dne 20. července 2020 navždy opustila
ve věku 72 let naše milovaná maminka, tchyně, babička,
sestra, švagrová, teta, sestřenice a kamarádka, paní

Jana Záškolná.

Poslední rozloučení proběhlo 23. července 2020.
Děkujeme všem, kdo tichou vzpomínkou uctí její památku.
Za zarmoucenou rodinu syn Aleš a dcera Radmila
s rodinami, bratr Jaroslav.

Zůstala jen bolest a žal místo další společné
cesty životem.
Dne 12. 9. 2020 by se dožil 75 let pan

Břetislav Borský,
který nás opustil dne 23. 12. 2018.
Nezapomíná a stále vzpomíná manželka
Marta s rodinou.

Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
Dne 20. 9. 2020 uctíme tichou vzpomínkou
1. výročí úmrtí mého jediného syna

Dne 1. 9. 2020 si připomínáme
4. výročí úmrtí
paní

Michala Cichého.

Stanislavy Slívové.

S láskou vzpomínají maminka Marta, sestra
Ivana a syn Martin.

S láskou vzpomíná dcera Stanislava
s rodinou.

Dne 25. září by se můj manžel

Václav Velčovský
dožil 80 let.
Koho jste milovali, nikdy na něj nezapomeneme.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Alena, vnučka Ingrid a vnuk Richard.
Děkujeme.

Sta
atutárn
ní město Ostrava
městský obvod
o
R
Radvanice a Bartovvice
zve žženy i muže
m
na společčné cviččení jógy.

Dne 3. září 2020 si připomínáme
6. výročí, kdy nás opustil můj manžel,
pan

Antonín Sasyn.
Vzpomíná manželka Milada s rodinou.

„Milovat a být milován
je největší štěstí na světě.“
Dne 5. 9. 2020 je tomu 33 let,
co navždy odešel

Josef Pětvalský

z Radvanic, bývalý důlní technik Dolu
Zárubek
a zároveň dne 6. 8. 2020 je tomu 17 let,
co po těžké nemoci odešla

Udělejjte si čaas a pro
ostor jeen pro sebe,
s
přřijďte ssi zlepšiit svou
kondici
k
i, motorické dovedno
d
osti, po
osílit ko
oncentraaci a zv
vednouut
sii náladu
u.
KDY?
K

Zdeňka Pětvalská

z Radvanic, bývalá jeřábnice závodu Bastro
v Radvanicích.

nce leto
ošního roku 22020,
každéé úterý do kon
začínááme 6. 10. 20220, začčátek vždy
v
v 118 hodin

KDE?
K

Společčenský
ý dům B
Bartov
vice

S SEBO
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Dne 21. 9. 1920 si řekli své „ano“.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte se
mnou.
Dcera Alena s manželem, synem
a vnučkou.
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Modernizace venkovních herních
prvků v MŠ Ostrava‑Radvanice

Základní umělecká
škola E. Runda
ve Slezské Ostravě,
pobočka Ostrava
‑Radvanice
přijímá během měsíce září
nové žáky
pro školní rok 2020/2021 do těchto oborů:
hudební: přípravná hudební výchova,
housle, klavír, zpěv, keyboard, varhany,
akordeon, violoncello, kontrabas, kytara,
harfa, zobcová f létna, klarinet, hoboj,
trubka, bicí, saxofon, cimbál.
taneční • výtvarný
literárně-dramatický

Přestože byla MŠ v Ostravě‑Radvanicích
v červenci uzavřena, v srpnu čekalo děti na
školní zahradě velké překvapení. Nevyhovující
a za st a r alé he r n í pr vk y byly na h r a zeny
novými – např. na „Lezecké sestavě“ mohou
děti šplhat, ručkovat, lézt po lezecké stěně.
Hrubou motoriku budou rozvíjet v „Lanovém
parku“, houpat se a odpočívat v tzv, „Hnízdu“.

V pískovišti je umístěna „Laboratoř“, která
rozvíjí jemnou motoriku, podporuje kreativitu
a podněcuje ke spolupráci. Nejen děti, ale také
paní učitelky jsou ze zahrady nadšené a těší se
na její plné využití v novém školním roce.
Za MŠ Ostrava‑ Radvanice
Saša Sikorová

Posezení s deváťáky

Jak už to tak v životě bývá, něco končí a něco
nového, krásného, vzrušujícího a dobrodružného
se spoustou všelijakých překvapení a nástrah nás
čeká. Jedno takové překvapení připravili žáci
letošní IX.A třídy nám pedagogům, kteří jsme
je vedli na cestě životem nejen ve školních lavicích, ale i mimo ně. Pozvali nás na velmi příjemné
posezení za školou, kde jsme vzpomínali na těch
úžasných 9 let plných dobrodružství, slz i smíchu,
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úspěchů i neúspěchů. A že bylo nač vzpomínat!!!
A k těmto vzpomínkám od nás dostali dárečky na
památku. „Skoro dospěláci“ si na oplátku pro nás
připravili nejen pohoštění, které bylo mimochodem
vynikající, ale také velmi vtipné divadelní představení, ve kterém jsme se měli my, učitelé, poznat. No
a co myslíte? Někteří jsme se opravdu poznali. Byl
to nezapomenutelný zážitek!!! A aby toho nebylo
málo, dostali jsme také malé dárečky jako vzpomínku na zlatíčka, která naši školu opouští, aby
mohla dál poznávat svět. My všichni jim na této
cestě přejeme mnoho úspěchů a poznání.
Petra Vaská, učitelka ZŠ
Kvůli covidu jsme nemohli chodit do školy
a blížil se nám konec posledního školního roku.
Chtěli jsme se společně rozloučit, než se rozběhneme vstříc novým vědomostem a novým
zážitkům. Domluvili jsme se on-line s naší
třídní učitelkou Prašivkovou na společném
setkání. Vedení školy nám dovolilo se potkat
společně s učiteli na školním hřišti 24. 6. 2020.
Domlouvali jsme se mezi sebou, kdo co přinese
na pohoštění. Ještěže paní učitelka Prašivková
nás dobře zná a vše držela ve svých rukou.
Setkání a pohoštění dopadlo na výbornou.
Spolužák Ondra si připravil vtipné scénky

Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce
uvedených oborů osobně nebo prostřednictvím přihlášky na webových stránkách
školy: www.zusslezskaostrava.cz nebo přihlášku poslat e-mailem na adresu: radvanice@zusslezskaostrava.cz
Doručení přihlášky bude potvrzeno
telefonicky nebo e-mailem.
Vyučujeme v:
• budově ZUŠ na Keltičkové ul. ve Slezské
Ostravě, tel. č. 595 245 941,
• budově ZŠ Bohumínská – výtvarný obor,
• budově ZUŠ ul. Třanovského v Ostravě
‑Radvanicích, tel. č. 733 547 254,
• budově ZŠ Ostrava‑Bartovice
• budově ZŠ U kříže v Michálkovicích

Organizace školního roku
2020/2021

Školní vyučování ve školním roce
2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. a pátek
30. 10. 2020.
Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2020 –
neděle 3. 1. 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny:
pátek 29. 1. 2021.
Jarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2021.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4. 2021.
Období školního vyučování ve 2. pol.
bude ukončeno ve středu 30. 6. 2021.
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. 7. 2021 – úterý
31. 8. 2021.
ZŠ Ostrava‑Radvanice

s hláškami učitelů, bylo to zábavné. Velice nás
potěšily dárky našich třídních učitelů 1. i 2.
stupně a paní ředitelky. Učitelé dostali také
drobný dáreček a naše třídní též triko s našimi
podpisy. Díky patří všem učitelům, kteří nás
v průběhu devíti let formovali.
Tereza Hradská, žákyně bývalé IX. třídy

Putování Radvanicemi a Bartovicemi

Projekt s finanční podporou našeho městského obvodu letos nemůže proběhnout přesně
tak, jak byl plánován, nicméně počasí nám přeje
a venkovní akce se mohou směle uskutečnit.
A tak děti s rodiči a prarodiči malují křídami na
chodník, poslouchají veřejné čtení či absolvují
soutěže v parku u knihovny v Radvanicích.
Ostatně jsou to právě parky přiléhající ke
knihovnám v Radvanicích a Bartovicích,
které si všichni účastníci akcí tolik pochvalují, jak jsou pěkně upravené a udržované.
Na své si přišla i aktuálně zavřená
pobočka knihovny v Bartovicích, kde před
společenským domem probíhají cykly jednoduchých pohybových i poznávacích her
se začleněním zdejší naučné stezky a herních prvků v parku. Zařazujeme také retro
hry – a pak všichni bez rozdílu věku skáčou
panáka, porážejí kuželky a někteří i své
limity. “Ani nepamatuju, kdy naposled
jsem skákala panáka, ale nohy si to pořád

pamatují”, to je výrok jedné z maminek. A tak si
drobnou cenu mohla vybrat i ona.
Velká účast na akcích nás nesmírně těší, je
pro nás největší možnou odměnou. S o to větším
úsilím se pustíme do přípravy dalších projektů,
abychom čtenáře a účastníky akcí nezklamali

a společně jsme se brzy mohli zase setkat při
rozličných letních a podzimních zábavách.
Termín soutěžního dopoledne jsme z 31.
srpna museli přesunout na 9. září, děkujeme za
pochopení.
Budeme se těšit na další akce s Vámi.
Petra Švindrychová, Jana Svobodová,
Andrea Irglová a Petra Kovaříková,
knihovnice KMO
inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN
IČ: 74447971,
e-mail:
kominictvi1@seznam.cz,
tel.: 605 379 799
Nabízím Vám:

• Pravidelnou kontrolu
spalinových cest za 330 Kč

Cesta za snem

Poslední týden v červenci se uskutečnil 8. ročník charitativního projektu s názvem “Cesta za snem”. Jde o pětidenní cyklomaraton s trasou napříč celou ČR a všechny zúčastněné týmy
musely ujet do časového limitu 111 hodin celkem 2 222 km. Start
i cíl byl v Praze. Z našeho městského obvodu vyjel na trasu tým
Dominika Kotuly a Silvie Holkové z nadačního fondu „MY“.
A aby to účastníci neměli tak jednoduché, součástí každého
týmu musel být minimálně jeden handicapovaný s jakýmkoliv
druhem postižení.
Snahou tak bylo ukázat všem, že když člověk opravdu chce,
dokáže cokoliv, a to mnohdy i přes velké překážky. Závod tak
motivoval nejen postižené k začlenění do společnosti, ale také
ty zdravé k zamyšlení nad svými prioritami. Každý tým měl
navíc svého “patrona”, respektive kohokoliv z řad právě handicapovaných, kterému chtěl pomoci a pro kterého závod jel.
A tak i náš tým s názvem “MY jsme Ostrava “ podpořil
malého Denise Horáka z Havířova. Denis od malička trpí dětskou mozkovou obrnou, mentální retardací a dalšími vážnými
diagnózami, díky kterým je zcela závislý na pomoci své mámy
a rodiny. Denně dojíždí rehabilitovat do ostravského stacionáře.
Tam dělá velké pokroky a prostředí má moc rád.
Nadační fond „MY“ navíc během závodů pořádal souběžnou
charitativní akci v ZOO Ostrava, kde se měla možnost veřejnost
s projektem „Cesta za snem“ seznámit a prostřednictvím stacionárních kol našlapat také se soutěžním týmem pár kilometrů. Zároveň
každý mohl přispět Deniskově rodině na nové auto. Do ZOO se
přišli na kole zapotit nejen starosta městského obvodu Radvanice
a Bartovice Aleš Boháč, ale také hejtman MSK Ivo Vondrák.
Celý závod jsme si jako tým moc užili, do cíle včas dojeli
a navíc se nadačnímu fondu „MY“ během závodních pěti dnů
podařilo vybrat bezmála 67 tisíc korun.

Pozor! Změna otevírací doby pošty!
Od 1. 9. 2020 dochází ke změně otevírací doby
na pobočkách pošty.
Pošta Ostrava 16 (Radvanice):
PO a ST
10:00–12:00 hod. 13:00–18:00 hod.
ÚT, ČT a PÁ
8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 16:00 hod.
Pošta Ostrava 17 (Bartovice):
PO, ÚT, ČT a PÁ 8:30-11:30 hod.
13:30-16:00 hod.
ST
8:30-11:30 hod.
13:30-17:00 hod.
Česká pošta, s. p.

• Vložkování a frézování
komínů
• Čištění komínů a kouřovodů
• Veškeré další kominické
práce za NÍZKÉ CENY

UNIMETRA s.r.o
Těšínská 773/396 | tel.: 596 229 020
e-mail: unimetra@unimetra.cz
Nabízí služby občanům RaB:

Na závěr bychom touto cestou rádi ještě
jednou velmi rádi poděkovali nejen všem
členům našeho týmu za skvělou jízdu,
sponzorům, bez kterých by se náš sen
neuskutečnil, ale také městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, který nás podpořil
a MY jsme tak mohli společně šlapat pro
dobrou věc.
Dominik Kotula a Silvie Holková

- broušení a ostření
nástrojů
- drobné obráběčské
práce
- gravírování textu (na
plast, kov)
- oprava a seřízení kol /
koloběžek

KURZY SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
PRO DOSPĚLÉ

od října 2020 v restauraci HORAKŮVKA v Šenově
www.tanecvsenove.cz | tel: 732 349 087
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Kaplička Sv. Anny se opět rozzářila

K apl ičk a Sv. A n ny v Ba r t ov icích n a
Bartovické ulici je jednou z mála zachovaných st avebn ích památek v Radvan icích
a Bartovicích.
Možná některé tento údaj překvapí, nicméně
podle kronikářů byla kaple postavena v roce
1834 a letos má tedy 186 let. Léta prý bývala
nazývána „Bílou perličkou“ v bartovické části
Podzámčí.
V dřívějších dobách se v kapli po celý měsíc
květen konaly májové pobožnosti. Na ně chodili
lidé z širokého okolí až do roku 1950, kdy se tato
činnost pro tehdejší vládnoucí garnituru stala
nezdravou a nežádoucí. Lidé se i potom však ke
kapli chodili modlit soukromě.
Pamětníci hovoří i o tom, že v roce 1945
při osvobozovacích bojích byla kaplička silně
poškozena střelou z pěchotního děla. Ale ještě
téhož roku byla opravena.
Až do zmíněného roku 1950 se věřící na svátek Sv. Anny (26. 7.) shromažďovali před kaplí
a odtud šli procesím s dechovou hudbou do kos-

tela Prozřetelnosti Boží v Šenově, kde byla mše
svatá.
U kapličky se také konala druhá pouť tzv.
„malá pouť“, a to na svátek sv. Archanděla
Rafaela, který dle dřívějšího liturgického kalendáře připadal na 24. 10.
Od roku 1950 kaple Sv. Anny osiřela a pár
obětavých farníků se staralo o drobné opravy
a údržbu, aby kaple zbytečně moc nechátrala a nestala se nakonec ruinou. Nejprve to
byl otec p. Petra Černoty, později i další věřící
z Bartovic.
Teprve po 40 letech se v roce 1990 z iniciativy
manželů Moškořových z Bartovic uskutečnila
připomínka svátku Sv. Anny tím, že se u kaple
sešla hrstka věřících, pomodlili se a zazpívali.
Napoprvé to bylo bez kněze, ovšem v dalších
letech už byli přizváni kněží a začala se tvořit
novodobá tradice, která letos měla výročí 30 let.
Na bohoslužby u kapličky se časem začali
scházet i lidé z širokého okolí a počet poutníků
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se postupně zvětšoval. Jeden rok jich napočítali
kolem 230.
Letošní bohoslužbu provázelo příjemné
letní počasí, které přilákalo asi 170 lidí. Většina
z nich si již zvykla, že pouť v posledních letech
obohacuje svými zpěvy schola Římskokatolické
farnosti z Ostravy-Radvanic. A také už nepřekvapilo složení těch, kteří bohoslužbu vedli,
jelikož se v posledních letech nemění. Jednak p.

Petr Okapal, farář ze Šenova, p. Marek Jargus,
farář z Ostravy-Radvanic a nakonec dlouholetý
obětavý vedoucí těchto bohoslužeb – p. Petr
Černota, bartovický rodák, který nyní působí
jako farář v Píšti. Na pouť se přišli podívat také
starosta a místostarostka městského obvodu
a řada lidí toho využila k možnosti popovídat si
s nimi.
Většina poutníků ale byla mile překvapena
vzhledem kapličky, která se po letech opět „rozzářila“. Byla opravena a čerstvě natřena fasáda,
natřeny dveře, celá kaple byla odkopána a osazena svislou izolací proti vlhkosti, která stavbu
trápila. Taktéž byly vyměněny střešní okapy
a svody; dešťová voda je nově vedena do příkopu
pod kaplí. Nový nátěr dostala také střecha a věž.
Poděkování za toto zkrášlení kapličky patří
panu starostovi Aleši Boháčovi a všem dalším
z úřadu obvodu, kteří se na schvalování a realizaci opravy podíleli. A dík patří také firmě,
která zvelebení kaple realizovala, za pečlivou
práci. Kaplička tak opět bude jednou z historických staveb, která zvelebí městský obvod.
Břetislav Buchta (s využitím údajů o historii
kapličky od p. Petra Černoty)

Charita Ostrava informuje

QQ Lenka Nová & Matěj Benko a Family
Gospel Ostrava pro lidi bez domova
Zpěvačka Lenka Nová s klavíristou Matějem
Benkem a Family Gospel Ostrava vystoupí
24.  9. 2020 od 20 h v ostravském kostele
sv. Václava koncertu Sešli se, aby pomohli…
Vý těžek vst upného podpoří rekonstr ukci
Charitního domu sv. Benedikta Labre – nízkoprahového denního centra, kde Charita
Ostrava poskyt uje sociální služby ženám

a mužům bez domova v jejich obtížné životní
situaci. V nízkoprahovém centru lidem bez
domova posk y t ujeme bez pečné zá zem í,
základní nasycení, možnost osobní hygieny
a sociální poradenství v záležitostech, se kterými si sami neví rady a směřují ke zlepšení
jejich sociální situace a změně životního stylu.
Prodej vstupenek v hodnotě 300 Kč pouze na
místě v rámci veřejné sbírky. Přímý přenos koncertu odvysílá TV NOE.

V Ostravě budou jezdit
nové autobusy „doubledeckery“
Dva nové dvoupodlažní autobusy s pohonem na CNG dorazily do paskovského závodu
společnosti Scania, která po všech nezbytných
úpravách dodá tato nová vozidla Dopravnímu
podniku Ostrava (DPO). DPO se tak stane
vůbec prvním městským dopravcem v České
republice, který bude dvoupodlažní autobusy
provozovat na běžné lince.

Doubledeckery jsou 4 metry vysoké, mají
klimatizované spodní podlaží, vč. stanoviště
řidiče, s mechanickou plošinou pro invalidní
vozík a s Wi-Fi připojením v obou podlažích.
Nasazovat je bude DPO od podzimu na lince č.
88 mezi ZOO a Dolní oblastí Vítkovice.
Zdroj: DPO

QQ Charita Ostrava zajišťuje poradenství
při péči o blízké a zve na kurz
Pravidelný „Kurz péče o nemocného v domácím prostředí“ se začne uskutečňovat od září
2020. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů.
Chceme touto cestou pečujícím, kteří se starají
o blízkého v domácím prostředí, zprostředkovat
informace, jak zvládnout péči o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka.
Konzultace vedené zdravotními sestrami
poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy).
Termín společného kurzu s osobní účastí je
24. 9. 2020, 14–17 h. v budově Hospice sv. Lukáše,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu
či polohování, jako prevenci vzniku proleženin.
Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny
informace o možnostech získávání příspěvku
na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb
nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu uvedném níže. Těšíme se na
Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731
534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.
charita.cz
QQ Komunitní centrum pro seniory zve
nejen zájemce o angličtinu
V Charitním středisku Gabriel – komunitním
centru pro seniory poskytuje Charita Ostrava sociálně aktivizační služby. Lidé starší 55 let nebo lidé
se zdravotním postižením zde mohou v příjemném prostředí G-centra u náměstí SNP v OstravěZábřehu trávit čas na besedách, přednáškách, při
výtvarných činnostech, výuce práce s počítačem
nebo se rozvíjet v cizích jazycích. Např. angličtina
probíhá každou středu v době 9:30–12:00 a aktuálně uvítá nové, mírně pokročilé zájemce o tento
jazyk. Každé setkání je provázeno poslechem,
články, projekcí za pomocí interaktivní tabule
a s podporou učebnice Time to talk. Zařazeny
jsou tematické hodiny zaměřené na zvyky a tradice anglicky mluvících zemí, zpěv, country tanec
nebo setkání se zahraničními studenty z programu
Erasmus. Zájemci aktivity pro seniory mohou centrum Gabriel navštívit každý všední den osobně
na adrese Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu
nebo nás kontaktovat na emailu: gabriel@ostrava.
charita.cz či tel.: 731 131 951.
QQ Charita Ostrava hledá lékaře
a zdravotní sestru pro hospicové
služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění
pro lékaře – specialistu paliativní medicíny
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a zdravotní
sestru v Charitním středisku sv. Kryštofa –
mobilním hospici a ošetřovatelské službě.
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle
dohody. Podrobnější informace na webu
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