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Po roční přestávce se v sobotu 31. 7. 2021 
konala tradiční pouť ke sv. Anně v Bartovicích. 
Program byl bohatý jak na kulturní program, 
tak i na pouťové atrakce. Ačkoliv bylo v sou-
časné době složité pouť zorganizovat, velká 
návštěvnost diváků dala jasně najevo, že lidé 
vítají návrat ke kulturním a společenským 
akcím. Hlavním pěveckým hostem pouti byl 
Petr Kotvald, který svůj Mumuland zpíval 
dokonce dvakrát a pak trpělivě rozdával pod-
pisy a fotil se s fanoušky. Na příznivé pouťové 
atmosféře se jistě podepsalo také krásné teplé 
letní počasí.

(red)

Po celé léto probíhá v našem městském 
obvodě Knajpatour – hudební večery ve zdej-
ších restauracích a hospodách. V červnu se 
však vzhledem k vládním opatřením nemohly 
dvě akce konat, proto je přidáváme nyní v září: 

v pátek  10. 9. od 19.00 můžete v Taurusu 
navštívit koncert skupiny Twogitars a v pátek 
17. 9. 2021 od 19.00 hraje U Břenků kapela 
TRB. Vstup zdarma.

Odbor OaVV

Bartovická pouť

Knajpatour pokračuje i v září



Rada městského obvodu na 60. schůzi konané 
dne 21. července 2021 mimo jiné
- projednala návrh přípravy projektu a schválila podání 

žádosti o dotaci v rámci Státního programu na pod-
poru úspor energie na období 2017–2021 – Program 
EFEKT II. pro rok 2021, Výzvy č. 6/2021, podprogram 
P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické 
účinnosti, pro projekt „Systém energetického mana-
gementu v městské části Ostrava -Radvanice“ v před-
pokládané výši celkových výdajů 679.200 Kč včetně 
DPH,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu pod názvem „Realizace workoutového hřiště 
v Ostravě-Bartovicích“,

- sou h la s i l a  s  u z av ř e n í m d a rova c í  sm louv y 
s Moravskoslezským krajem na elektrocentrály inven-
torové PP2400 Power Smart, 18 ks ochranných oděvů 
jednorázových CHEMSAFE SHIELD, 4 páry rukavic 
chemických, 3 balení rukavic jednorázových, 18 párů 
ochrany such ED COMFORT PLUG CORDED s lan-
kem a 18 párů návleků na obuv v celkové hodnotě 
33.842,48 Kč pro JSDH Ostrava -Radvanice,

- projednala majetkové záležitosti: rozhodla o schválení 
záměrů pronájmů pozemků pod garážemi, rozhodla 
o udělení souhlasu s umístěním a provedením staveb, 
rozhodla o uzavření budoucích smluv o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti zakládající právo umístit 
a provést stavby na pozemcích města, schválila návrh 
provozního řádu pro provoz veřejného dětského hřiště 
a parku v ulici Na Svahu v Ostravě-Radvanicích,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- projednala f inanční záležitosti: rozhodla o uza-
vření darovacích smluv na finanční dary, rozhodla 
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací, schvá-
lila rozpočtové opatření. 

Rada městského obvodu na 61. schůzi konané dne 
4. srpna 2021 mimo jiné

- rozhodla na základě výsledku výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 
„Realizace workoutového hřiště v Ostravě-Bar- 
tovicích“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uza-
vření smlouvy o dílo se zhotovitelem WORKOUT 
CLUB PARKS s. r. o.,

- rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění veřejné akce 
Radvanické slavnosti konané dne 11. září 2021 se spo-
lečností PROFEEL AGENCY S.R.O.,

- projednala majetkové záležitosti: projednala a doporu-
čila zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se zámě-
rem prodeje pozemku, rozhodla o schválení záměru 
pronájmu pozemku pod garáží, vše v k. ú. Radvanice, 
rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením 
staveb, rozhodla o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene – služebnosti zakládající právo umís-
tit a provést stavby na pozemcích města,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- projednala žádost notáře a souhlasila s vydáním 
majetku po zemřelém, kterému městský obvod vypra-
vil pohřeb. Kateřina Zdražilová, tajemnice
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z jednání místní samosprávy POzVáNKa 
na povinné očkování 
psů proti vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod Rad- 
vanice a Bartovice i v letošním roce připravil pro své 
občany očkování psů proti vzteklině s možností ozna- 
čit psa čipem. Očkování bude provádět privátní veteri-
nární ordinace MVDr. Jiřího Toty, CSc. Tato ordinace 
byla požádána o spolupráci proto, že se nachází na 
území městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

Očkování je povinné na zák ladě zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve 
znění pozdějších předpisů.

Dále připomínáme, že podle novely veterinár-
ního zákona musí být každý pes na území ČR od 
1. 1. 2020 označen čipem, jinak nemůže být očkován 
proti vzteklině. 
Termíny:

STŘEDA 8. ZÁŘÍ 2021   Q

10:00 – 11:00 a 16:00 – 17:00 
v Ostravě‑Bartovicích 
ve veterinární ordinaci MVDr. Jiřího Toty, CSc., 
Pod Březinkou 406/6 

STŘEDA 15. ZÁŘÍ 2021   Q

10:00 – 11:30 a 16:00 – 17:00 
v Ostravě‑Radvanicích
u hasičské zbrojnice z ul. Havláskova od ZŠ

Cena za očkování je stanovena ve výši 120 Kč za 
jednoletou vakcínu. Bude možné zvolit i vakcínu tří-
letou za 320 Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání 
očkování. V ceně je zahrnut veterinární výkon, 
cena vakcíny a zdravotnického materiálu, potvrzení 
o očkování.
Upozornění!

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předve-
dení psi byli opatřeni náhubkem a doprovázela je 
dospělá osoba. 

Náhradní termín očkování není stanoven. 
Majitelé psů mají možnost psy dovakcínovat ve vete-
rinární ordinaci v Ostravě -Bartovicích (pondělí, 
úterý, čtvrtek a pátek od 17:00 do 19:00), případně 
si očkování zajistit v jiné veterinární ordinaci již za 
plnou cenu. 

Případné dotazy směřujte na Lucii Bartkovou: 
lbartkova@radvanice.ostrava.cz 
nebo tel. č. 599 416 133. Odbor FaR

V souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, se v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice uskuteční ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 
od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin, volby do Poslanecké sněmovny.

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 uli-
cích: 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 poby-
tem 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. 103, 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;

Oznámení o době a místě konání voleb v městském obvodu

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 
č. 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. Aleš Boháč, starosta



Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve 
dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

Hlasování probíhá na území České republiky, 
a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahra-
ničí na zastupitelských a konzulárních úřadech 
ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči 
hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacháze-
jící se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální 
péče nebo jiném obdobném zařízení. 

Voličem je občan České republiky, který nej-
později 9. října 2021 dovrší věku 18 let. 

Hlasovací lístky  Q

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké 
sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené 
losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, 
politických hnutí a koalic musí být ve všech voleb-
ních krajích označeny stejným vylosovaným čís-
lem. Pokud některá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech 
volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji 
toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí 
hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou 
nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích 
lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hla-
sovacím lístku těch politických stran, politických 
hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhod-
nuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo 
na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené. Příslušnost kandidáta 
k určité politické straně nebo politickému hnutí je 
na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvede-
nými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou 
opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb (5. října 2021). 

Vzorové hlasovací lístky a informace o případ-
ných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou 
zveřejněny ve volební místnosti. 

Informace o vzdání se kandidatury nebo  Q

odvolání kandidáta 
Ve volební místnosti se zveřejňují informace 

o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání 
kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení 
do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro tako-
vého kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti  Q

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou 
totožnost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství České republiky potřebným dokladem, nebude 
mu hlasování umožněno. 

Průběh hlasování Q  
Volič obdrží od okrskové volební komise 

prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razít-
kem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasova-
cích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného 

k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hla-
sování umožněno. Volič vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který 
vkládá do prázdné úřední obálky, může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z nich dává přednost (udělení preferenč-
ního hlasu). 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vlo-
žil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 
neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, 
že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. 

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho vybrat a vložit do úřední obálky a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování na voličský průkaz Q  
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude 

moci volit ve svém volebním okrsku, požádat 
o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené volič-
ské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 
23. září 2021. 

Volič může požádat o vydání voličského prů-
kazu osobně u Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, který vede stálý seznam voličů, nej-
později do středy 6. října 2021 do 16:00 hod.

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elek-
tronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky, obě podání musí být doručena Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice nejpoz-
ději do pátku 1. září 2021 do 16:00 hod. Úřad měst-
ského obvodu voličský průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz může případně převzít i osoba, 
která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu.

Hlasování do přenosné volební schránky  Q

Volič může požádat ze závažných důvodů, 
zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech 
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do pře-
nosné volební schránky. Okrsková volební komise 
však může vysílat své členy s přenosnou volební 
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. 
Kontaktními osobami pro zajištění hlasování do 
přenosné volební schránky jsou Šárka Krkošková 
a Marcela Bartková, tel. 599 416 120, 121.

Hlasování v zahraničí Q

Hlasování je možné i v zahraničí na příslušných 
zastupitelských úřadech. Podrobné informace 
naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. 

Hlasování ve zdravotnickém nebo  Q

obdobném zařízení
Pokud volič pobývá v době voleb do Poslanecké 

sněmovny v nemocnici, porodnici, sanatoriu, 
ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu 
a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které 

se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do 
kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, 
může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů 

(v případě dlouhodobějšího pobytu).
Voliče by měla o možnosti zápisu informovat 

správa příslušného zdravotnického zařízení.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat 

na základě svého zápisu do zvláštního seznamu 
voličů, předá správa příslušného zdravotnického 
zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu 
nejpozději 1. října 2021 do 14.00 hod.
b) na základě voličského průkazu vydaného úřa-

dem, kde má volič trvalý pobyt.
V obou případech samotné hlasování v pří-

slušném zdravotnickém zařízení zajistí okrs-
ková volební komise, v jejímž okrsku se zařízení 
nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své 
členy. 

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, ode-
vzdá jej členům okrskové volební komise, kteří se 
dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou 
volební schránkou. Volič prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem, obdrží 
úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může 
hlasovat.

Zvláštní způsob hlasování Q

Ministerstvo vnitra připravuje i pro volby do 
Poslanecké sněmovny zákon o zvláštních způ-
sobech hlasování (pro voliče v karanténě/izolaci 
z důvodu onemocnění covid-19) na obdobném 
principu jako v případě krajských a senátních 
voleb v roce 2020. Informace budou průběžně 
doplňovány.

Kontaktními osobami za Úřad městského 
obvodu Radvanice a Bartovice jsou:

Šárka K rkošková a Marcela Bar tková , 
tel. č. 599 416 120, 121, kanc. č. 14.

Odbor OaVV
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V Bartovicích 
vzniklo nové 
multifunkční hřiště

V rámci bartovické poutě ke sv. Anně 
mohli diváci vidět finální práce na novém 
multifunkčním hřišti vedle Základní školy 
v Bartovicích.  Aleš Boháč, starosta

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 



v měsíci září
Kalendář událostí

4. 9. 12:00

11. kolo Moravskoslezské 
ligy v požárním útoku, 
tradiční soutěž v požárním 
útoku mužů a žen – areál 
hasičské zbrojnice 
v Bartovicích

7. 9. 15:00 SPCCH Radvanice – 
výborová schůze

8. 9. 14:00 KD Radvanice – setkání  
po prázdninách

10. 9. 19:00 Twogitars – Restaurace 
Taurus 

11. 9. 14:00 Radvanické slavnosti

16. 9. 16:00 KD Bartovice – setkání  
po prázdninách

17. 9. 19:00 Skupina TRB – U Břenků 
17. 9. 19:30 Koupark – letní kino

22. 9. 14:00
KD Radvanice – návštěva 
ZOO nebo muzea  
dle návrhu seniorů

23. 9. SPCCH Radvanice – zájezd
23. 9. 15:00 KD Bartovice – Den seniorů

Akce se konají v souladu  Q

s aktuálními platnými podmínkami 
vyhlášenými vládním nařízením.

akce v knihovně
radVaNICE 
TĚŠÍNSKá 307
Část akcí probíhá v rámci projektu 
Za pohádkou do přírody
finančně podpořeném SMO, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice

Kočka leze škvírou? Q

čtení pro nejmenší děti | aktivita v Dalimilově 
parku | akce se koná pouze za příznivého 
počasí
9. září 2021 | od 10.30 do 11

Pohádkový park  Q

soutěž pro děti v Dalimilově parku
akce se koná pouze za příznivého počasí
22. září | od 9:30 do 11

Kamarádi z FIMA Q

výtvarná dílna pro děti | tvoříme postavičky 
z pohádek z FIMO hmoty | 24. září | od 12 do 14

Čtenářská výzva Q

výstava knih k projektu databázeknih.cz
září | během půjčování
DNY FAJNE RODINY

Spolu je nám fajn Q

akce pro rodiny s jednoduchými úkoly
v parku v Bartovicích před Společenským 
domem
akce se koná pouze za příznivého počasí
15. září 2021 | od 9.30 do 11.00
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Jak šel kamínek do světa  Q

výtvarná dílna pro děti i pro dospělé 
16., 17. a 20. září | během půjčování

Do knihovny bez motoru  Q

přijeďte ke knihovně na koloběžce, kole, 
skateboardu atd., prostě bez motoru, a budete 
odměněni | 16., 17. a 20. září | během půjčování

Pěšky nebo na kole a Zemi je  Q

vesele 
test pro děti 
16. – 22. září | během půjčování i online 

BarTOVICE 
BarTOVICKá 459

O červeném jablíčku a jedné  Q

hrušce, která spadla na zem
čtení pro nejmenší děti | v parku v Bartovicích 
před Společenským domem | akce se koná 
pouze za příznivého počasí
7. září 2021 | od 10.30 do 11

Veselí hadráčci Q

výtvarná dílna pro děti | tvoříme postavičky 
z pohádek ze zbytků látek, provázků a všeho, 
co doma nejdeme | 14. září | od 13 do 15

Pohádkový park  Q

soutěž pro děti v Dalimilově parku 
v Radvanicích | akce se koná pouze za přízni-
vého počasí | 22. září | od 9:30 do 11
DNY FAJNE RODINY

Spolu je nám fajn Q

akce pro rodiny s jednoduchými úkoly
v parku v Bartovicích před Společenským 
domem | akce se koná pouze za příznivého 
počasí | 15. září 2021 | od 9.30 do 11
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Není zebra jako zebra Q

test pro děti 
16. – 22. září | během půjčování i online 

Kamínkohraní  Q

výtvarná dílna pro děti i pro dospělé 
17. a 21. září | během půjčování

Do knihovny bez motoru  Q

přijeďte ke knihovně na koloběžce, kole, 
skateboardu atd., prostě bez motoru, a budete 
odměněni | 17. a 21. září | během půjčováníRaB noviny 4

Významné 
životní jubileum

 Významné životní jubileum 85 let oslavila 
paní Kovářová. Jubilantka, dlouholetá oby-
vatelka našeho městského obvodu, přivítala 
návštěvu pana starosty Aleše Boháče v úžasné 
zdravotní i osobní pohodě. Starosta poděko-
val paní Kovářové za pozvání a milé povídání 
a srdečně jí popřál do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a životního opti-
mismu.  Odbor OaVV

základní umělecká škola E. runda
ve Slezské Ostravě,
pobočka Ostrava ‑radvanice 

přijímá během měsíce září 
nové žáky pro školní rok 
2021/2022 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
LITERáRNěDRAMATICKÝ
Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce uve-
dených oborů osobně nebo prostřednictvím 
přihlášky na webových stránkách školy 
www.zusslezskaostrava.cz nebo přihlášku 
poslat mailem na adresu: 
radvanice@zusslezskaostrava.cz
Doručení přihlášky bude potvrzeno tele
fonicky nebo 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

Stejně jako v předchozích letech tak i v letoš-
ním roce připravil městský obvod Radvanice 
a Bartovice pro místní děti letní příměstský 
tábor, a to v rámci projektu prevence krimina-
lity, hrazeného z rozpočtu statutárního města 
Ostravy i z rozpočtu našeho městského obvodu. 
V červenci proběhl první turnus, během kterého 
měly děti ve věku 6–15 let možnost prožít týden 
plný her, zábavy a výletů se svými vrstevníky. 
V rámci celodenního zájezdu děti navštívily 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm, dále si užily program ostravského 
planetária a nechyběla ani oblíbená návštěva 
ZOO. Závěr táboru proběhl v místním KouParku, 
kde se všichni rozloučili formou soutěží a her spo-
jených s opékáním párků za účasti paní místosta-
rostky Martiny Stankušové, která dětem rozdala 
medaile, diplomy a drobné dárečky. První turnus 
se výborně vydařil, a to i díky krásnému počasí. 
Věříme, že stejně tak si tábor užije také druhá 
skupina dětí na konci prázdnin.

Odbor SVaŠ

Letní příměstský tábor



V rámci letní aktivity a akce „Poznáváme 
blízké okolí“ si letos bartovičtí zahrádkáři jako 
cíl své cesty zvolili Starý Bohumín.

Předem jsme si domluvili s p. farářem 
Kalistou prohlídku kostela postaveného 
v roce 1268 s poutním obrazem Panny Marie 
Starobohumínské. V kostele byla rovněž insta-
lována putovní výstava fotografií Ostravsko- 
-opavské diecéze, která nám přiblížila běžný 

život církevních hodnostářů a účast věřících na 
církevních akcích.

S pohnutou historií osady a posléze města 
Starý Bohumín nás seznámil p. Malchar, který 
je také autorem a správcem půvabných expozic 
v kostelní věži. Těmi se mohli potěšit ti, kteří se 
rozhodli vyšlapat 88 schodů. Odměnou jim byl 
i široký výhled do krajiny. Ti, kteří zůstali dole, 
si prohlédli parčík kolem kostela, který byl zalo-
žen jako součást rekreačního zázemí Domova 
pro seniory. Měli jsme zde možnost poznat 
některé nové druhy vysázených dřevin a bylin.

Dále jsme pokračovali přes hranice s Polskem 
do nádherně upraveného zámeckého parku 
v Chalupkách.

Naše putování jsme zakončili „U Zeleného 
dubu“, kde je umístěno informační centrum, 
muzeum Starého Bohumína a restaurace 
s výbornou kuchyní a milou obsluhou.

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení 
a pracovníkům městského obvodu a bartovic-
kým hasičům za pomoc s dopravou.

Za ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice
 Anna Hálová
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Dne 16. 9. 2021 si připomeneme  
8. výročí úmrtí  

paní 

Boženky Gřegořkové
Boženko, jsi stále s námi.  

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 1. 9. 2021 si připomínáme  
5. výročí úmrtí

paní 

Stanislavy Slívové
 S láskou vzpomíná dcera Stanislava s rodinou.

Dne 3. 9. 2021 si připomínáme  
7. výročí, kdy nás opustil můj manžel  

pan 

Antonín Sasyn
Vzpomíná manželka Milada s rodinou.

Odborná exkurze
Základní organizace ČZS Ostrava -Bartovice 
pořádá v úterý 14. září 2021 odbornou 
exkurzi.
Odjezd v 8,00 hod. z parkoviště Ještěrka
Program: PROHLíDKA PARKů A MěST
SKé ZELENě V LOKALITáCH:
Příbor – náměstí, rodný dům S. Freuda
Nový Jičín – zámecký park, prohlídka 
města
Kunín – zámek, zámecký park (zájemci 
oběd v zámecké restauraci)
Fulnek – prohlídka města, muzeum 
J. A. Komenského (zámek není přístupný)
Bílovec (zámek) nebo Klimkovice (lázně)
Návrat cca v 18,00 hod.
Cena: za účastníka 100 Kč.
Zájemci se přihlásí a uhradí cenu ve výši 
100 Kč do 6. září 2021 u př. J. Bergerové, tele-
fon 737 579 375.

Za ZO ČZS Ostrava‑Bartovice
J. Bergerová, A. Hálová

Vyhodnocení V. ročníku 
soutěže O největší slunečnici

V květnových RaB novinách byl vyhlášen už V. ročník soutěže 
O největší slunečnici a největší květenství s tím, že v zářijovém vydání 
bude určen termín vyhodnocení. Zájemci o účast se přihlásí u př. Ber- 
gerové, č. t. 737579375, do 12. září 2021 s tím, že termín hodnocení si 
stanoví po vzájemné dohodě.

Vzhledem k letošním rozmarům počasí je možné, že rostliny se roz-
hodnou ukončit svou vegetaci dříve, pak je možné vyfotografovat rost-
linu s uvedením data a srovnatelným měřítkem a doručit př. Bergerové 
na adresu Za školkou 511/14 O.-Bartovice.

Na hojnou účast soutěžících se těší
za výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice

J. Bergerová

Občané Radvanic a Bar tovic 
mají stále možnost vyzvednout si 
tzv. „Obálku do lednice“ neboli 
IN.F.Obálku (= Informace jako 
Forma Ochrany). Jedná se o projekt 
Moravskoslezského kraje zaměřený 
na zvýšení kvality života a podporu 
bezpečí seniorů i osob se zdravot-
ním postižením. IN.F.Obálka je plas-
tová obálka, která slouží k předání 
údajů složkám záchranného systému 
o zdravotním stavu, užívaných lécích, 
kontaktech na příbuzné či blízké 
v případě, že se senior v domácnosti 

ocitne v nebezpečí či ohrožení života. 
Obálka obsahuje formulář s požado-
vanými údaji, který je třeba vyplnit, 
vložit zpět do plastového pouzdra 
a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní 
přihrádky dveří. Přiloženou samo-
lepkou nebo magnetkou je pak třeba 
označit dveře lednice nebo dveře 
z vnitřní strany bytu z důvodu infor-
mování zasahujících záchranných 
složek. Obálku si mohou senioři a osa-
měle žijící lidé vyzvednout bezplatně 
na sociálním odboru zdejšího úřadu. 
 Odbor SVaŠ

Obálka do lednice

Příjemné překvapení „za humny“



Léto v mŠ Ostrava‑
‑radvanice

I když školáci měli prázdniny, některé 
mladší děti si užívaly pobyt v MŠ v Ostravě-
-Radvanicich. Děti si hrály, sportovaly, 
plnily různé úkoly, ale hlavně využívaly 
v letních dnech školní zahradu – mlhoviště, 
pískoviště, zahradní prvky a koloběžky. 
Na procházky děti chodily do Kouparku, 
kde jezdily na lanovce, odpočívaly v sítích, 
skákaly na trampolíně a klouzaly se na klou-
začkách. Také se seznámily s novými kama-
rády z MŠ Ostrava-Bartovice, kdy v měsíci 
červenci MŠ O.-Bartovice byla uzavřena. 
Poslední den pobytu v MŠ p. učitelky dětem 
popřály hezký zbytek prázdnin, předškolá-
kům úspěšný vstup do 1. třídy. A v září se 
těšíme na děti, které po prázdninách nastoupí 
do MŠ. 

MŠ O.‑Radvanice
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Pátek 11. června byl pro předškoláky z naší 
mateřské školky velkým dnem. Přijel za námi 
Hopsalín a pasoval je na školáky. Této události 
se zúčastnili také významní hosté – pan starosta 
s paní místostarostkou, kteří předali dětem knihu 
od paní spisovatelky Kateřiny Tomanové a všem 
přihlížejícím dětem z celé školky přinesli bon-
bóny. Paní ředitelka a třídní učitelky rozdaly před-
školákům připravené dárečky. Všem budoucím 
školákům přejeme, ať se jim ve škole líbí a mají 
pěkné známky.

Tento den jsme také pokračovali s Hopsalínem 
a jeho kamarádkou Myškou Miky v oslavách Dne 
dětí. Měli pro všechny děti z celé školky připra-
venou zábavu, hry a nechyběl také tanec. Dětem 
se velmi líbily obrovitánské bubliny, které na ně 
klaun posílal. Na závěr nechyběl ani ohňostroj 
v podobě barevných konfet vystřelených do vzdu-
chu. Celá akce se konala na školní zahradě. Počasí 
nám naštěstí přálo a svítilo sluníčko. Děti dostaly 
také dáreček ze školky, a to velký nafukovací balón 
s veselými obrázky.

Tento den většina předškoláků nešla domů. 
Přespávali ve školce. Odpoledne jsme hráli hry 
a soutěže na školní zahradě. K večeři jsme si ugri-
lovali párky a také sladké marshmallows. Když 
se začalo stmívat, děti se jednotlivě vypravily na 
stezku odvahy. Vrátily se všechny s velkou radostí 
a pýchou, že tento úkol dokázaly splnit. Naši předško-
láci se přece jen tak něčeho nezaleknou! Po setmění 
děti navštívily kino vybudované ve školkové herně. 
Promítala se pohádka o zvířátkách „Mazlíčci 2“. 

Jako ve správném kině nechyběl u promítání ani  
popcorn a coca-cola. I přesto, že den byl nesmírně 
dlouhý a děti měly od rána nabitý program, všechno 
zvládly a spokojeně usnuly na svých postýlkách-le- 
hátkách. Dětem se spalo určitě dobře, protože se 
budily až kolem osmé hodiny a vydatně posnídaly 
bábovku a muffinky, které napekly hodné maminky, 
babičky a sestry. Moc jim za to děkujeme. 

Poté byly vyhodnoceny soutěže z předchozího 
dne, rozdány ceny a také diplomy za statečnost. 
Celá akce se nesmírně vydařila, děti i paní učitelky 
byly nadmíru spokojené.

Paní učitelky ze třídy Myšek

Pasování předškoláků, oslava  
dne dětí a přespávačka ve školce

Předškolní děti z Mateřské školy Za Ještěrkou 
se ve čtvrtek 3. 6. 2021 proměnily v mravenečky. 
Jak je to možné? Jednoduše. Navštívili jsme 
Koupark v Radvanicích a děti hned začaly jako 
mravenečci prozkoumávat a zkoušet všechny 
atrakce, prolézačky a trampolíny. Svou odvahu 
vyzkoušely na lanové houpačce a svaly si utužily 
na nářadí na workoutovém hřišti. Zvláště chlapci 
se „hecovali“, který udělá více shybů a kliků. Po 
cvičení a hrách si děti odpočinuly v síťových 
houpačkách a na lehátkách. Dopoledne velmi 
rychle uběhlo a děti se musely vrátit do mateřské 
školy, kde na ně čekal dobrý oběd. Slíbili jsme si, 
že si návštěvu Kouparku brzy zopakujeme. 

MŠ Za Ještěrkou, Bartovice

Výlet do Kouparku



„darUJTE 
SVŮJ ČaS!“
Homesharing – sdílení péče 
o děti s autismem

Jste obyvatelé Radvanic a Bartovic? 
Máte volný čas a hledáte jeho smysluplné 
naplnění? Nebaví vás sedět doma a rádi 
byste svůj čas trávili s někým, kdo vás 
obohatí? Jste rodiče dětí, kteří vás již nepo-
třebují, a hledáte nové uplatnění? Chcete 
poznat svět z jiného úhlu pohledu?

Pak je tu pro vás Homesharing.

Homesharing je novinkou v České 
republice – jde o sdílení péče o dítě s autis-
mem. Speciálně vyškolený hostitel – rodina, 
partneři i jedinec, který má volný čas, pře-
bírá na určitou dobu (několik hodin, den 
nebo i víkend) péči o dítě s autismem. Díky 
tomu tak rodiče a další pečující získávají 
čas pro sebe, možnost zajistit si své potřeby, 
vyřešit nákup, věnovat se partnerskému 
vztahu, dalšímu dítěti či dalším věcem, na 
které vzhledem k náročné péči není čas.

Možná jste zrovna vy onou rodinou, 
partnery či jednotlivcem, kteří můžete 
pomoci rodinám dětí s autismem 
třeba i ve vašem blízkém okolí 
a zároveň prožít nové zážitky 
a poznat svět z jiné perspektivy.

Více informací naleznete na 
ht tps://mikasazs.cz/akt ivita /
homesharing/, kde je možné se 
k Homesharingu přihlásit, popří-
padě kontaktujte paní Mgr. Pavlu 
Sonickou na emailu homesha-
ring@mikasazs.cz nebo na tele-
fonním čísle 737 355 123.

Kateřina Novosadová,
Dárcovství a komunikace

Tento projekt pod-
poruje Nadační fond 
Abakus.
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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	

PALIVOVÉ DŘEVO 
dovoz zajištěn

MIX ŠPALKY 600Kč/prms 

ŠTÍPANÉ 850 Kč/prms

TVRDÉ ŠPALKY 1000 Kč/prms 

ŠTÍPANÉ 1 200 Kč/prms

VZROSTLÉ STROMY, 

OVOCNÉ A OKRASNÉ 

DŘEVINY 
ARBOR MORAVIA,  

Klimšova 1878, tel. 605 248 991  
sekretariat@arbormoravia.cz

‑ inzerce

Nadační fond mY 
pomáhá potřebným

O Nadačním fondu MY jsme už v souvislosti 
s několika záslužnými akcemi našim občanům psali. 
Nyní si jejich zakladatelé, manželé Kotulovi, na své 
konto připsali další krásný počin. S podporou měst-
ského obvodu se účastnili cyklistického závodu Cesty 
za snem, na kterém tým jezdců urazil trasu 2 222 km. 
Závod je spojen s patronací některé osoby z řad zdra-
votně postižených. Tou osobou se letos stal David 
Trojek, občan našeho městského obvodu, který je 
odkázán pouze na invalidní vozík. A právě ten potře-
boval David nový. Jeho stávající již dosluhoval, proto 
nejprve s překvapením a poté s nadšením převzal 
z rukou manželů Kotulových „moderní mechaniku“, 
jak ho sám David pojmenoval. Vozík z dílny firmy 
INVIRA je bezpečný a splňuje vše, co David vzhle-
dem ke svému postižení potřebuje. Nadační fond MY 
děkuje městskému obvodu za finanční dar na podporu 
týmu v charitativním závodě a David Trojek zase vy- 
jádřil své díky za vozík, který mu ulehčí pohyb.  (red)

Koupím do 
sbírky vše, co se 
týká spiritismu 
v Radvanicích – 
kresby, časopisy, 
foto, dokumenty 

apod.
Předem děkuji  

za nabídky. 
Eva 734 301 585

Začínáme 
v říjnu

 junioruniverzita.vsb.cz
@zlepsisitechniku
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Bartovická pouť


