
K blížícímu se adventnímu času neodmys-
litelně patří každoroční adventní koncert pořá-
daný naším městským obvodem Radvanice 
a Bartovice. Letošní koncert se bude konat 
v neděli 11. 12. od 17 hodin v Římskokatolic kém 
kostele v Ostravě ‑Radvanicích. Lidé se mohou 
těšit na vánoční písně v podání dechové kapely 
BORŠIČANKA Antonína 
Koníčka, jedné z nejznáměj-
ších a nejpopulárnějších kapel 
u nás. Za dobu své existence 
už kapela absolvovala stovky 
různých vystoupení, nejen po 
naší vlasti, ale i v zahraničí – 
např. Rakousku, Německu, 
Šv ýc a r s k u ,   Hol a nd sk u , 
Francii, Lichtenštejnsku apod. 
Vystupovala taky v několika 
pořadech ČT a je velmi často 
slyšet i na vlnách českého roz-
hlasu. Kapela se může pochlubit 
13 muzikanty a 3 zpěváky, pře-
vážně absolventy konzervatoře 

a akademie. BORŠIČANKA nadchne každého 
milovníka dechovky hlavně vysokou uměleckou 
úrovní všech členů souboru a dále velmi rozsáh-
lým, rozmanitým, ale i náročným repertoárem.

Zastavte se tedy zaposlouchat do příjemných 
tónů vánoční hudby a zpříjemnit si předvánoční 
čas.  Šárka Tekielová, starostka

Pozvánka na adventní koncert s Boršičankou
Rozsvícení 
vánočního 
stromu

Už popáté se před radnicí našeho měst-
ského obvodu rozsvítí vánoční strom, který 
na Štědrý den splní několika dětem jejich 
vánoční přání. Letos se bude vánoční strom 
rozsvěcet v pátek 2. 12. 2016 v 17 hodin. 
Součástí podvečera bude i krátký kulturní 
program s vánoční tematikou. Děti si budou 
moci napsat své přáníčko Ježíškovi, které 
vloží do schránky umístěné pod vánočním 
stromem. Vedení městského obvodu pak 
několika vylosovaným dětem přání na Štědrý 
den splní. Akce má vždy neopakovatelnou 
atmosféru obohacující dospělé a hlavně děti. 
Proto se přijďte na chvíli zastavit a strávit pří-
jemné okamžiky, které rozsvěcení vánočního 
stromu přinášejí.

Šárka Tekielová, 
starostka
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Přijdou čert a mikuláš také k vám?
Městský obvod každoročně nabízí mož-

nost zajiš těn í bezplatných služeb čer t a 
a Mikuláše, kteří by v případě Vašeho zájmu 
mohli společně s Anděly navšt ívit i Vaši 
domácnost. Tuto možnost nabízíme ve dnech 
5. a 6. 12. 2016 vždy v odpoledních a podve-
černích hodinách. Pokud máte o tuto službu 
zájem, je potřeba se nahlásit e-mailem na 
ad rese  jsed lakova@radvan ice.os t r ava .
cz, případně telefonicky na č. 599 416 122. 
V žádost i ,  prosím, uveďte Vaše jméno, 
adresu, telefonický kontakt, požadované 
časové rozmezí návštěvy, jména a věk dětí. 
Tato akce je vhodná spíše pro menší děti, ide-
álně do 10 let. Termín podávání přihlášek je 
do středy 30. 11. 2016.

(red)
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Představujeme úřad městského obvodu
Už po několik měsíců představujeme zdejší 

úřad po jednotlivých odborech. Nyní se věnujeme 
odboru organizačnímu a vnitřních věcí (dále jen 
„OaVV“).

 Odbor organizační a vnitřních věcí
(3. část)

V minulých dvou číslech jsme přiblížili kom-
petenci matrik, evidence obyvatel, prezentovali 
jsme agendu kultury a agendu přestupků. Nyní se 
budeme věnovat práci na sekretariátu úřadu a práci 
na podatelně.

Velice často se v žertu říká, že sekretářky „vaří 
pouze kafe.“ Samozřejmě, i tato činnost spadá do 
kompetence sekretářky, pokud přijde za paní sta-
rostkou nebo panem místostarostou návštěva, ale 
znalý člověk ví nebo brzy zjistí, že sekretariát je 
místem, kde se soustřeďuje a organizuje téměř 
veškeré dění úřadu. Sekretářka nemá na starosti 
pouze „to kafe“, ale vykonává administrativní 
a korespondenční činnosti pro vedení úřadu, řídí 
a organizuje program paní starostky, funguje 
jako spojovatelka telefonních hovorů na všechny 
odbory úřadu městského obvodu, nebo také zabez-
pečuje materiálně technické potřeby odborů dle 
jejich požadavků. Pod touto poslední činností si lze 
konkrétně představit, že v případě potřeby zajistí 
veškeré požadavky jednotlivých odborů – od 
nákupu kancelářských papírů až po zajištění bez-
vadného fungování kancelářské techniky. Výčet 
činností, které musí sekretariát zajistit, však nese 
i další potřebné úkony. Jmenujme některé z nich: 
např. vedení centrální evidence vyhotovených 
a používaných razítek obvodu, vedení evidence 
plánů práce výborů, komisí a termínů společen-
ských akcí, materiálně technické zabezpečování 
voleb, sčítání lidu a referend na území městského 
obvodu podle platné legislativy, zajišťování úkolů 
spojených s reprezentací městského obvodu, zajiš-
ťuje aktualizaci webových stránek městského 
obvodu, shromažďuje podklady a příspěvky 
včetně inzerce pro měsíčník „RaB noviny“ a podílí 
se na jejich distribuci, zveřejňuje oznámení přeru-
šení dodávek elektrické energie, plynu, pitné vody 
na základě upozornění jejich dodavatelů, zajišťuje 
vyvěšování vlajek při státních svátcích, volbách, 
mimořádných událostech, zpracovává materiály 
a podklady pro jednání orgánů městského obvodu 
a zasílá výstupy z jednání členům orgánů obvodu, 
a mnoho dalšího.

Běžný občan přijde do styku se sekretariá-
tem úřadu nejčastěji v případě předem sjednané 
schůzky se starostkou nebo místostarostou, v pří-
padě zajištění svatebního obřadu nebo obřadu 
vítání občánků, když si jde podat inzerát do RaB 
novin, případně v jiných záležitostech spojených 
s vedením úřadu. Občané si také mohou přijít na 
sekretariát nechat okopírovat důležité listiny. 
Většina činností sekretářky je však orientovaná na 
potřeby a činnosti úředníků jednotlivých odborů.

Oproti sekretariátu je podatelna úřadu převážně 
pro občany, kteří chtějí podat jakoukoliv písemnost 
směřující na úřad. Pracovnice podatelny přijme 
podání, označí je razítkem s datem přijetí a přiřadí 

korespondenci evidenční číslo. Veškerá korespon-
dence musí projít podatelnou úřadu a je zaznamená- 
na v evidenci došlé pošty. Stejně tak je zaznamenaná 
v podatelně veškerá odchozí pošta z úřadu. V poda-
telně se shromažďuje pošta pro osoby bez bydliště, 
respektive osoby, které jsou hlášeny trvalým poby-
tem na ohlašovně úřadu. Podatelna funguje také 
jako pokladna, kde mohou občané platit správní 
poplatky, nájemné a jiné poplatky či závazky vůči 
městskému obvodu. V pokladně se občanům vyplá-
cejí přeplatky za služby spojené s nájmem bytu nebo 
nebytových prostor. 

Málokdo ví, že v podatelně se také čas od času 
objeví nějaký zatoulaný nebo opuštěný pes, kte-
rého tam přivede nálezce. Zde se nalezený pes 
zaeviduje a pracovnice podatelny zajistí jeho odvoz 
městskou policií do útulku v Ostravě -Třebovicích. 

Nejen nalezení psi se evidují, ale podatelna přijímá 
a eviduje také ztráty a nálezy z území našeho měst-
ského obvodu. Dále také vyvěšuje dokumenty na 
informační a úřední desku, spravuje archiv a vede 
o něm evidenci. 
Kontakt:
Sekretariát úřadu: 
Bc. Šárka Krkošková 
1. patro, sekretariát 
tel. 599 416 100 
e-mail: skrkoskova@radvanice.ostrava.cz 
Podatelna a pokladna:
Jana Štefanová
1. patro, podatelna a pokladna
tel. 599 416 104
e-mail: podatelna@radvanice.ostrava.cz

(red)

z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 47. schůzi 
konané dne 21. září 2016
•  schválila harmonogram prací na návrhu roz-

počtu na rok 2017,
•  projednala bytové záležitosti,
•  vzala na vědomí zápis z jednání Komise soci-

ální, sportovní a školství při Radě městského 
obvodu Radvanice a Bartovice,

•  rozhodla o schválení záměru pronájmu 
pozemků parc. č. 2217/23, parc. č. 3222/2 v k.ú. 
Radvanice,

•  schválila rozpočtové opatření,
•  souhlasila s uzavřením nájemních smluv na 

pronájem prostor ve školských zařízeních,
•  souhlasila s uzavřením darovací smlouvy a při-

jetím daru Základní školou Ostrava -Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace,

•  schválila uzavření dodatku ke smlouvě na pro-
nájem prostor v budově ZŠ na ulici Vrchlického 
se společností Vodafone Czech Republic a.s.,

•  souhlasila s podáním žádosti Základní školy 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěv-
ková organizace o zápis nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol 
a školských zařízení,

•  rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spo-
lečností DUO-STAV s.r.o.,

•  rozhodla o uzavření a výpovědi smlouvy na 
pronájmy reklamních ploch v čekárnách auto-
busových zastávek,

•  vzala na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení 
přiměřenosti a účinnosti systému finanční kon-
troly městského obvodu v roce 2016 a příkaz 
k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě,

•  rozhodla  o  uzav řen í   smlouvy  o  nájmu 
objektu Společenského domu s Mgr. Lenkou 
Vařekovou,

•  rozhodla souhlasit s budoucím svěřením 
pozemku parc. č. 817 v k.ú. Radvanice do 
správy SMO, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Opravy místních komunikací Ost rava-
-Radvanice“ se společností EUROVIA CS a.s.,

•  rozhodla o poskytnutí finančních darů z rozpočtu 
městského obvodu zájmovým organizacím,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Souvislá údržba chodníků podél ul. Šenovské 
včetně odvodnění“ se společností OSA-
SANEX s.r.o.,

•  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu  na   akc i   „Sadové  úpravy  pa r-
číku u Společenského domu v Ost ravě-
-Bartovicích“,

•  schválila podání návrhu na ocenění pana 
Lumíra Adamuse v anketě „Senior roku“,

Rada městského obvodu˝na své 48. schůzi 
konané dne 5. října 2016
•  vzala na vědomí zápis z jednání komise život-

ního prostředí, bezpečnosti a dopravy při Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,

•  projednala bytové záležitosti,
•  rozhodla o uzavření smluv o dílo na akci 

„Provedení zimní údržby místních komunikací 
a ploch na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice“, se společností Technické služby, 
a.s. Slezská Ostrava a Zbyňkem Najzarem,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o vstupu na pozemek 
pro společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

•  rozhodla o schválení záměru pronájmu dvou 
pozemků parc. č. 171/1 a parc. č. 171/10, v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, 

•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Sadové úpravy parčíku u Společenského 
domu v Ostravě -Bartovicích“ se zhotovitelem 
ZAHRADY R+R .

Rada městského obvodu na své 9. mimo-
řádné schůzi konané dne 3. října 2016
•  doporučila zastupitelstvu městského obvodu 

schválit podání žádostí o dotace,
Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
12. zasedání konaném dne 13. října 2016 
•  schválilo podání žádostí o dotace na akce:
-  „Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú. Radvanice“,
-  „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice 

na ul. Těšínská 41 v Ostravě -Radvanicích“,
-  „Energetické úspory bytových domů uli- 

ce Rokycanova a Kobrova v Ostravě -Rad- 
vanicích“. 

Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu
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Uzávěrka příštího čísla
15. listopadu 2016 

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2016 se 
z rozhodnutí prezidenta konaly 7. a 8. října 2016. 
Volili se krajští zastupitelé ve 13 krajích a ve tře-
tině volebních obvodů také senátoři.

Volební účast v našem městském obvodu 
byla 34,31%, do krajského zastupitelstva bylo 
odevzdáno  celkem 1.726 platných hlasů (viz 
tabulka).

Do druhého kola senátních voleb občané 
poslali Zdeňka Nytru a Lianu Janáčkovou. 
Druhého kola se účastnilo 11,13% voličů našeho 
obvodu, kteří odevzdali 569 platných hlasů. 
Jako zajímavost uvádíme, že oba kandidáty od 
sebe dělil pouze jediný hlas.

Zdroj: volby.cz

Volby 2016

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Volte Pr.Blok  
www.cibulka.net 1 0,05

2 Občanská demokratická 
strana 145 8,40

9 Komunistická str.
Českosloven. 38 2,20

12 Česká str.sociálně 
demokrat. 209 12,10

24 Křesť.demokr.unie-Čs.
str.lid. 89 5,15

26 Koruna Česká (monarch.
strana) 1 0,05

28 Romská demokratická 
strana 3 0,17

30 ANO 2011 479 27,75
31 Změna pro lidi 10 0,57
32 TOP 09 32 1,85

37 Komunistická str.Čech 
a Moravy 190 11,00

41 Národní demokracie 4 0,23

43 Úsvit s Blokem proti 
islamiz. 32 1,85

45 Moravané 0 0,00
46 Dobrá volba 5 0,28

47 STAROSTOVÉ 
a nezávislí 225 13,03

52 Svobodní a Soukromníci 11 0,63
65 PRO REGION 10 0,57

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.
PRO LIDI 2 0,11

68 NEZÁVISLÍ 63 3,65

70 SPR-RSČ 
M.Sládka,Patrioti,HOZK 2 0,11

75 DSSS-Imigranty,islám 
nechceme! 12 0,69

78 Koalice SPD a SPO 124 7,18

81 SPR-REP.STR.
ČECH,MORAVY,SLEZ. 0 0,00

82 Česká pirátská strana 39 2,25

Výsledky hlasování za územní celky –  
Obec Radvanice a Bartovice:

Městský obvod pořídil dvě fotopasti, které 
byly darovány městské policii k monitorování 
porušení veřejného pořádku, konkrétně mož-
nému vytváření černých skládek. Obě fotopasti 
jsou namátkově umísťovány do míst, která 
jsou už předem vytipovaná jako problematická 
na základě předešlých zkušeností. Cílem kla-
dení fotopastí je tedy prevence černých sklá-
dek na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

A jak taková fotopast funguje? Pokud v místě, 
kde je fotopast umístěna, dojde k jakémukoliv 
pohybu, fotopast okamžitě zareaguje pořízením 
fotografie, kterou zašle na pult městské policie. 
Ta vyhodnotí, zdali se jedná o porušení veřej-
ného pořádku, nebo zdali třeba místem nepro-
chází pouze houbař či nějaká zvěř. V případě 
podezření na porušení zákona vyjede ihned na 
místo hlídka městské policie. Není nezvyklé, že 
pachatele na místě ještě zastihne.

Před pořízením fotopastí naším městským 
obvodem jsme měli obdobné fotopasti zapůj-
čeny. Jejich používání se osvědčilo, neboť 
v poměrně krátké době byli odhaleni tři pacha-
telé přestupku, kteří kromě pokuty museli čer-
nou skládku zcela vyklidit.

Máme přitom v městském obvodu sběrný 
dvůr, kde mohou občané odkládat odpad zcela 
bezplatně. Proto bychom si přáli, aby instalo-
vané fotopasti zachycovali na své snímky raději 
jen ty houbaře. 

Pro úplnost lze doplnit ještě informaci, že 
sběrný dvůr se nachází na Lihovarské ulici 
v Ostravě -Radvanicích (pod Penny marketem). 
Otvírací doba je od pondělí do pátku od 10 do 18 
hodin, nebo v sobotu od 8 do 14 hodin.

Aleš Boháč, místostarosta

Cyklojízda ostravských starostů
Cyklojízda ostravských starostů se koná 

každoročně vždy ke konci roku. Neúčastní se 
jí však pouze starostové a zástupci městských 
obvodů, ale prakticky všichni, kteří mají něco 
společného s bezpečností a výstavbou nových 
cyklistických tras v regionu. Mohli jsme tak 
na bicyklech potkat zástupce dopravní policie, 
pracovníky odborů dopravy městských obvodů, 
zástupce Ostravských komunikací a mnoho dal-
ších. Letos byla cyklojízda zahájena v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice a účastnilo se 
jí několik desítek cyklistů. Pokračovalo se po 
trase směrem na Slezskou Ostravu, Moravskou 
Ostravu a do Přívozu, Petřkovic, Ostravy -Jihu 
a k ukončení jízdy došlo ve Staré Bělé. Termín 
akce není vybírán náhodně. Konec roku je 
zároveň termínem pro sestavování rozpočtů 

městských obvodů na následující rok, proto je 
akce využita ke společným přípravám a spolu-
práci na vybudování nových tras cyklostezek 
na místech, kde jsou reálně potřebné. Lze tak 
předejít složitým pozdějším vyjednáváním 
nad potřebností některých menších městských 
obvodů, které nemají v zastupitelstvu města 
více svých zástupců pro získání potřebného 
množství hlasů. 

Jsem rád, že se podařilo zahájit cyklojízdu 
právě u nás, kde jsme mohli prezentovat nově 
vybudovanou cyklostezku do centra města 
a zároveň jsme zdůraznili potřebu její návaz-
nosti do města Havířova a městského obvodu 
Ostrava -Michálkovice.

Aleš Boháč,  
místostarosta

Černé skládky monitorují fotopasti
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drakiáda
V neděli 9. října 2016 pořádal Sbor dobrovol-

ných hasičů v Ostravě -Radvanicích ve spolupráci 
s městským obvodem Radvanice a Bartovice 
v pořadí již 8. ročník Drakiády. Soutěž v pouš-
tění draků probíhala ve dvou kategoriích, a to 
mladší a starší účastníci. Kromě pouštění draků 
mohli kluci a holky soutěžit také v malování 
draků na cestu. Závěrečného vyhodnocení se 
ujali starostka Šárka Tekielová s místostaros-
tou Alešem Boháčem, kteří výhercům soutěží 
předali hodnotné ceny. V kategorii mladších 

účastníků se na prvním místě umístila Kristýna 
Vaňková a v kategorii starších účastníků Jakub 
Folvarčný. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu této Drakiády, městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice za poskytnutý 
grant, panu Rokytovi za umožnění uspořádat 
akci na jeho poli, Cukrářství AKNEL za 1. cenu 
pro obě kategorie v podobě dortu ve tvaru draka 
a zejména všem rodičům, kteří v tento podzimní 
den přivedli své děti na Drakiádu. 

SDH Radvanice

Nominace pana 
lumíra adamuse 
na ocenění 
„senior roku“

Statutární město Ostrava každoročně 
vyhlašuje anketu „Senior roku“ a městský 
obvod Radvanice a Bartovice se každoročně 
této ankety účastní. V letošním roce navrhl 
nominovat na toto ocenění pana Lumíra 
Adamuse, který již 15 let aktivně působí 
jako předseda místní organizace klubu 
důchodců Bartovice, organizuje a zajišťuje 
akce pro seniory a významným způsobem 
se tak podílí na rozvoji společenského života 
v našem městském obvodu.

Navrhovaný pan Lumír Adamus žije celý 
život v Ostravě -Bartovicích. Navštěvoval 
základní školu v Ostravě -Bartovicích, 
následně se vyučil zámečníkem a celý život 
pracoval v úložišti ocelárny jako předák pro 
30-35 zaměstnanců. Již v té době organizo-
val pro své kolegy a kamarády různé kul-
turní a společenské akce. 

Máme za to, že by si za svou rozsáhlou 
a prospěšnou činnost a práci s lidmi, dětmi 
a celkově obyvateli městského obvodu toto 
ocenění zasloužil. 

Šárka Tekielová, starostka

V úterý 18. 10. se zaplnil klub důchodců 
v Ostravě -Bartovicích většinou svých členů 
k tradiční oslavě jubilantů, kterých se nyní 
sešlo hned osm: Jaroslav Kaloč, Jiří Huták, 
Antonín Berger, Ludmila Nedovašková, 
Miroslava Červená, Marie Švigostová, Dana 
Němečková a Marta Kubinová. Oslavu zahájil 

jako vždy předseda klubu důchodců pan Lumír 
Adamus, který přivítal vedení městského 
obvodu a poděkoval za vzájemnou spolupráci. 
Poté paní starostka Šárka Tekielová s místosta-
rostou Alešem Boháčem popřáli jubilantům 
a předali jim dárkovou tašku spolu s krásně 
zdobenou kytičkou.

Následoval dárek od vedení městského 
obvodu v podobě kulturního programu s názvem 
NA SEMAFORU ZELENÁ v podání pražských 
herců a zpěváků Jany Koutové a Jaroslava 

Beneše. Program si záhy získal oblibu všech 
přítomných, kteří se svým zpěvem a potleskem 
přidali k hlavním protagonistům. Došlo i na 
občerstvení – řízek s bramborovým salátem, 
zákusky, kávu, nealkoholické nápoje a špetku 
i těch alkoholických. Senioři probírali s vede-
ním úřadu problémy, které je tíží, ať už se jedná 
o starosti osobní nebo ty společenské v našem 
městském obvodu.

Oslava jubilantů se velmi zdařila, členové 
klubu důchodců se zdrželi až do pozdních 
večerních hodin. Poděkování patří městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, který zakoupil 
občerstvení, kytičky, dárkové tašky pro jubi-
lanty a již zmíněný kulturní pořad. Oslavencům 
a nejen jim přejeme hodně štěstí, zdraví a život-
ního elánu, kterým na oslavě přímo zářili.

Kateřina Tomanová

Jubilanti v klubu důchodců v Bartovicích slavili
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Už šestým rokem představujeme každý 
měsíc podnikatele městského obvodu. Došlo na 
velké podniky i malé živnostníky, profese řeme-
slné, obchodní i služby, firmy s dlouholetou 
tradicí či firmy nově vzniklé. Dnešní díl seriálu 
je věnován paní Kamile Ščerbové, která si před 
nedávnem otevřela vlastní šicí dílnu.

Paní Ščerbová měla už před lety své krejčov-
ství v Ostravě -Radvanicích na ulici Těšínské 
v blízkosti radnice. Pak se však vdala a věnovala 
se rodině, což nešlo s náročnou prací v krejčov-
ství zcela skloubit. Proto prostory opustila. Po 
mateřské se jí naskytla možnost nastoupit jako 
švadlena do Národního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě, kde po tři roky šila nádherné, ale 
náročné divadelní kostýmy. „Tolik zkušeností, 
kolik jsem nabyla právě v divadle, jsem nezískala 
za celou svou mnoholetou praxi. Začala jsem šít 
oděvy s dlouhými volány, řasením a různé jiné 
složité modely a dobové kostýmy,“ svěřila se 
nám paní Ščerbová. Je zastánkyní poctivé ruční 

práce, i když se jedná o práci velmi náročnou. 
Když pak opustila divadlo z organizačních 
důvodů, zaevidovala se na úřadu práce, kde 
dostala svou velkou životní šanci. Splnila pod-
mínky aktivní politiky zaměstnanosti a dostala 
dotaci na zakoupení šicích strojů a dalšího důle-
žitého vybavení šicí dílny, kterou si vybudovala 
přímo ve svém rodinném domku. Protože ctí 
soukromí rodiny, je její nová šicí dílna s oddě-
leným vchodem a prakticky se soukromí členů 
domácnosti vůbec nedotkne. 

Ptali jsme se na zájem zákazníků o krejčov-
ské služby. „Mám několik stálých zákazníků 
z dřívější doby, ale to by mě po pravdě neuži-
vilo. Pár oprav oděvů, nějaké vyměněné zipy 
v bundách se sice občas naskytnou, ale je to 
natolik časově náročná práce, že ji sice udělám, 
ale není to mou stěžejní prioritou. Navíc čas, 

který opravám oděvů věnuji, se mi rozhodně 
nezaplatí. Ale měla jsem a mám štěstí na lidi, 
se kterými intenzivněji spolupracuji, a většina 
mých výrobků putuje právě k nim. Šiju sty-
lové oblečení na jógu a sport do internetového 
obchodu firmy Nadiwear, se kterou jsem se letos 
v říjnu účastnila výstavy oblečení na Fashion 
Market C6 v prostorách bývalého hotelu Palace 
v Ostravě. Druhým mým významným odběrate-
lem je salon Garde Robka, který dbá na kvalitní 
materiály převážně z dovozu. Zde šiji například 
prvorepublikové modely a modely z dřívějších 
dob, které se nyní vracejí zpět do módy. Dbá se 
zde také na poctivou ruční práci a mohu říct, že 
každý kus je malým uměleckým dílem, neboť 

většina šatů je ještě ručně domalovaná majitel-
kou salonu.“

Modely paní Ščerbové můžete vidět na www.
nadiwear.cz, případně v katalogu salonu Garde 
Robka.
Kontakt:
Kamila Ščerbová
Pastrňákova 22, 716 00 Ostrava -Radvanice
Tel. 605217145

Kateřina Tomanová

seRIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Krásné modely z šicí dílny paní Kamily Ščerbové

Pozvánka 
radvanických 
zahrádkářů

Zveme Vás na naši další akci již před-
vánoční „Posezení u čaje s přípravou na 
Vánoce“. Budeme opět pod vedením paní 
Bartové připravovat vánoční výzdobu bytu 
a po loňských dobrých zkušenostech budeme 
ochutnávat vánoční pečivo a předávat si 
recepty. Sejdeme se dne 24. 11. 2016 v naší 
spolkové místnosti.

Srdečně zve Výbor ČZS Radvanice

zahrádkáři Čzs Radvanice informují
I přes velmi špatnou úrodu jsme se zúčast-

nili malou expozicí výstavy Život na zahradě 
v Ostravě. Děkujeme všem našim přátelům, 
kteří svými výpěstky výstavu obohatili – 
krásnou zeleninou a jiřinami. Jako obvykle se 

blýskli svými nápaditými dýněmi žáci všech tří 
pracovišť ZŠ Vrchlického. Věříme, že příští rok 
k nám bude příroda štědřejší.

ČZS Radvanice
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16.11. 15.00 KD Radvanice-
Jubilanti 2. pololetí 

16.11. 15.00 51. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky 

17.11. 16.00
KD Bartovice-dle 
domluvy členů klubu 
důchodců

22.11 17.00 Koncert vážné hudby, 
obřadní síň úřadu

24.11 15.00

Posezení u čaje 
s přípravou na Vánoce, 
spolková místnost ČZS 
Radvanice

25.11 16.00
-18.00

Halloweenský 
maškarní karneval-
tělocvična ZŠ 
Vrchlického

25.11 17.00
ČSV Radvanice-
Bartovice-členská 
schůze

29.11. 15.00 KD při DPS Bartovice-
Tombola 

30.11. 14.00
KD Radvanice-
Přátelské posezení 
s harmonikou

30.11. 15.00 52. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

během 
měsíce 15.00 SPCCH O.-Radvanice-

Mikulášské posezení

v měsíci listopad

Kalendář
událostí

Naši jubilanti
V souladu s novelou Zákona o obcích č. 106/2016 Sb,. můžeme zveřejnit gratulaci občanů 

pouze se souhlasem občana, jehož se gratulace týká. Budete-li mít zájem o uveřejnění životní 
události v RaB novinách, dostavte se, prosím, do uzávěrky novin – tedy do 15. dne v měsíci pře-
dem – na sekretariát úřadu městského obvodu do kanc. č. 15 v 1. patře nebo kontaktujte p. Šárku 
Krkoškovou, tel. 599 416 100.

Svá významná životní jubilea osmdesát let 
oslavil pan František Kafno a krásných osm-
desát pět let oslavily paní Jindřiška Ďurianová 
a Emilie Kožušníková, kteří přivítali návštěvu 
paní starostky Mgr. Šárky Tekielové v osobní 
pohodě a s velkým potěšením. Jubilantům, 

dlouholetým obyvatelům našeho městského 
obvodu, paní starostka srdečně pogratulovala 
a popřála jim do dalších let pevné zdraví, osobní 
pohodu a stále dobrou náladu.

Šárka Krkošková, 
odbor organizačních a vnitřních věcí

Krásná životní jubilea

František Kafno Emilie Kožušníková 

Pozvánka 
na koncerty 
vážné hudby

Stalo se tradicí, že se pravidelně několi-
krát do roka koná v obřadní síni v Ostravě-
-Radvanicích koncert vážné hudby v podání 
studentů Janáčkovy konzervatoře a gymná-
zia v Ostravě. Poslední letošní dva koncerty 
se budou konat 22. 11. a 13. 12. 2016 od 17 
hodin opět v obřadní síni radnice měst‑
ského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Vstupné je 30 Kč.

Srdečně všechny zveme.
(red)

V sobotu dne 1. 10. 2016 slavnostně přivítala 
v obřadní síni radnice starostka Šárka Tekielová 
nově narozené občánky našeho městského 
obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé při-
jali pozvání na slavnostní vítání občánků milé 
Barborky, Vanesky, Klárky, Aničky, Ewelinky 
a Lilianky a milého Lukáška a hned tří Jakoubků. 
Pro tento krásný den si našim nejmenším připra-
vily milé vystoupení děti z Mateřské školy Za 
Ještěrkou v Ostravě -Bartovicích pod vedením 
učitelek Marcely Římankové a Lucie Filipové. 
Poté paní starostka rodičům dětí pogratulovala, 

předala jim věcný dar a maminkám květiny. 
Rodiče se zapsali do naší pamětní kroniky 
a nechali se s miminkem vyfotit u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček na 
společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout 
na sekretariátě úřadu. Celý obřad také zachy-
tila regionální televize Fabex a je k nahléd-
nutí prostřednictvím internetových stránek 
www.radvanice.ostrava.cz nebo na adrese 
www.tvova.cz.  Šárka Krkošková, 

odbor organizační a vnitřních věcí

Vítání občánků

Milí spolužáci !
Pokud jste ukončili školní docházku 

na ZŠ Vrchlického v Radvanicích v roce 1956, 
zveme Vás na setkání po 60. letech. 

Sejdeme se 25. října 2016 ve 14:00hod. 
před naší školou na Vrchlického.

Program:
- Návštěva školy

-Prohlídka centra Radvanic
-Posezení v restauraci Slezský dvůr za velkým rondlem vlevo.

Těšíme se na Vás !!!
Mirka Pavelková (Pěčková)

Marie Lyčková (Sniegoňová)



7 RaB noviny

akce 
v knihovně
 Na strništi
výtvarné odpoledne pro děti
tvoříme papírové draky
čtvrtek 10. listopadu | od 14 do 15
 Z Mikulášovy nadílky
výtvarné odpoledne pro děti
vytváříme balíčky na mikulášské dobroty
pondělí 28. listopadu | od 13 do 15
 Listí pád – listopad
test pro děti 
listopad | během půjčování 
 Objevujeme mladé talenty
výstava obrázků Sabiny Švindrychové
listopad | během půjčování 
 Podzimní veršování
výstava knih 
listopad | během půjčování 
 KLUB SLUNÍČEK
Podzimní plískanice
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
listopad | v dopoledních hodinách
 UŽ JSEM ČTENÁŘ
Draka je lepší pozdravit
hravé povídání o etiketě
s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
listopad | v dopoledních hodinách

Dne 2. 11. 2016 uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček pan 

Jaroslav Hlinka. 
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou 
manželka Danuše, dcery Sylva 

a Renáta a syn Jaroslav s rodinami. 

Poslední sbohem jsi nestačil dát,  
zaplakal každý, kdo tě měl rád. 

Měj jsi rád život kolem sebe 
a my všichni měli rádi Tebe. 
Kdo v srdci žije, neodešel, 

je jen vzdálen. 
Dne 30. října 2016 jsme vzpomněli 1. výročí 

úmrtí pana 

Petra Valy. 
Vzpomínají manželka Marie, syn Patrik 

s rodinou, dcera Simona s rodinou a vnoučátka.

Některé smutné „psí příběhy“ mohou mít 
přece jenom svůj šťastný konec. Určitě nám dají 
za pravdu mnozí z vás, kteří si vzali opuštěného 
pejska z útulku. Navštívili jsme v Ostravě-
-Radvanicích jednu domácnost, která si tako-
vých psích miláčků vzala do péče v průběhu asi 
dvaceti let několik. Nebylo by možná na tom nic 
divného, ale v rodině se objevují pejsci s opravdu 
zvláštní a smutnou minulostí. První pejsek Ben 
byl cestovatel z autobusu. Nastoupil někde na 
druhé straně Ostravy a vystoupil v Radvanicích. 
Všimla si ho paní, která cestovala v autobuse 
také. Pejsek ji doprovázel až domů a nedal se 
odehnat. Dostal tedy jméno Ben a stal se prv-
ním zachráněným pejskem této rodiny. Další 
dva pejsky zachránila stejná paní z opuštěného 
domu, kde se delší dobu majitel nezdržoval. 
Většího dobrmana se jí povedlo darovat později 
do dobrých rukou a menšího jezevčíka, který 
byl velmi poznamenán špatným zacházením, 
si nechala. Takhle se vystřídalo v rodině asi 20 
pejsků. Vždycky se je snažili dát novým majite-
lům, kterým by pes udělal radost, ale jak sama 
paní domu říká, většina psíků byla v tak žalost-
ném stavu, že u nich doma zůstali na dožití s pat-
řičnou péčí a láskou.

I když většina pejsků, co do rodiny přišla, 
pocházela přímo z ulice, začala sledovat jejich 
ochránkyně psí web, který sdružuje útulky 
z celé republiky i mimo ni. Zavzpomínala na 
osmiletou fenku Astu, pro kterou si jela do 
útulku až v Brně, protože byla přes svá zranění 
neumístitelná a hrozilo jí utracení. Avšak přes 
veškerou snahu a pomoc, lásku a bezpečí Asta 
brzy zemřela. V současné době se rodina stará 
o 4 pejsky. Jeden z nich, fenka Maria, se k nim 
dostala po dlouhé strastiplné cestě až z Ukrajiny. 
Tam byla nalezena s utrženou nožkou, kterou za 

sebou táhla. Byla zraněná zřejmě následkem 
autonehody. Měla štěstí, že se jí dostalo základní 
péče v útulku Friend v Dnětropetrovsku, odkud 
si berou pejsky lidé z celého světa. Tak se přes 
web o fence Marie dozvěděla zdejší radvanická 
rodina a o pejska požádala. Vyřízení formalit 
trvalo zhruba 2 týdny, ale pak přijela miloučká 
psí slečna se třemi nohami, která brzy poznala 
vlídné zacházení a stala se plnohodnotným čle-
nem rodiny. 

Dojemných příběhů se šťastným koncem 
jsme slyšeli ještě několik a lze říci, že si rodina 
zaslouží obrovský obdiv za své obětavé činy. 
Záměrně neuvádíme žádná jména, neboť tito 
zachránci mají obavu, aby si jejich domácnost 
pak lidé nepletli s útulkem a nenosili k nim své 
nechtěné nebo nalezené pejsky. Nemají přece 
jenom zase takové možnosti a prostory starat se 
o více psů. Máme však za to, že by se mělo vědět 
o těchto milosrdných aktivitách, protože smut-
ných pejsků v útulcích je mnoho a každý čeká na 
svůj nový šťastný život, který mu může dát jen 
hodný člověk.

Kateřina Tomanová

Pejsci z útulků našli tady svůj domov

V druhé polovině září hodnotící komise 
bartovických zahrádkářů změřila a zdoku-
mentovala slunečnice u pěstitelů, kteří se 
přihlásili do vypsané soutěže.

Účast soutěžících nebyla sice vysoká, ale 
vypěstované slunečnice ano.

V kategorii nejvyšší rostliny vypěstovali:
p. Vladimír Tvardek  390 cm
p. Jan Fajmon  345 cm
p. Anna Pavlicová a p., Jiří Raab  310 cm

V kategorii největší průměr květního lůžka:
p. Martin Venglář  31 cm
p. Jiří Raab  30 cm
p. Miroslava Červená  28 cm
Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu 

v podobě slunečnicových semínek.
Věř íme, že radost mají nejen vítě -

zové, kteří mohou být právem pyšní na své 
výpěstky, ale i drobní opeřenci, kteří se 
k nim budou slétat v zimě na krmítka.

Výbor ZO ČZSBartovice

soutěž o největší slunečnici
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Netradiční olympiáda v mateřské škole
Co si představíte, když se řekne „netradiční 

olympiáda“? Děti a rodiče z Mateřské školy 
v Ostravě -Radvanicích už to vědí! Ve čtvrtek 
13. 10. 2016 se netradiční podzimní olympiáda 
konala v naší mateřské škole a představovala 
plno zábavy, soutěží. Na pěti stanovištích změ-
řili své síly rodiče spolu s dětmi. A kdo vyhrál? 
No, přece úplně všichni!

A jak to vlastně proběhlo? Děti spolu s p. 
učitelkami sportovní den zahájily dopoledne 
„zapálením“ olympijského ohně a vyvěšením 
olympijských vlajek, které si společně během 
sportovního týdne vyrobily. A pak už všechny 
děti nedočkavě čekaly, až odpoledne přijdou 
rodiče, sourozenci, babičky či dědečkové, aby si 
společně zasoutěžili v „kolobkokrosu“, v hodu 
pytlíkem na cíl, v přenášení míčku na lžičce, 
v běhu (rodič s dítětem na zádech) a ve skoku 

v pytli do dálky. Po absolvování všech disciplín 
jsme se společně přesunuli do tělocvičny ZŠ 
Vrchlického v Radvanicích k vyhlášení vítězů. 
V tělocvičně si ještě všichni mohli vyzkoušet 
svou obratnost a zdatnost ve zdolávání překážek 
atletického setu. 

Vyhlášení vítězů proběhlo za zvuku fan-
fáry. Všichni malí sportovci byli za svou snahu 
odměněni diplomy, medailemi a sladkostmi. 
Společnými silami jsme „sfoukli“ olympijský 
oheň (samozřejmě – papírový), a tím jsme olym-
pijské hry slavnostně ukončili.

Na tuto akci byla poskytnuta dotace z roz-
počtu statutárního města Ostravy. 

Děkujeme dětem, rodičům a přátelům naší 
školky, že se naší „netradiční školkové olympi-
ády“ zúčastnili, a že jsme si to všichni pořádně 
užili.   Saša Sikorová

Podzim v mateřské 
škole za Ještěrkou

Když přichází podzim, maluje přírodu 
všemi barvami. V mateřské škole máme toto 
období velmi rádi a s radostí se na ně připra-
vujeme. A jak jsme se připravili, vidíte na 
fotografiích. Zdobily děti, zaměstnanci školy 
a jedna moc šikovná babička. Přejeme všem 
krásný, veselý a barevný podzim.

Kolektiv MŠ Bartovice

Tradiční pěvecká soutěž probíhá na naší škole 
každoročně. S družinkou totiž vystupujeme při 
mnoha příležitostech, hrajeme pohádky a pro 
rodiče připravujeme besídky. V tomto školním 
roce proběhnou oslavy 90. výročí založení naší 
školy. Proto v dramatickém kroužku už připra-
vujeme pásmo písní a scének ze školních lavic „ 
My jsme žáci III.A“. Děti baví zpěv u kytary, 
ale těžší je už zazpívat sólově a sám před svými 
kamarády. 

V říjnu jsme opět připravili soutěž o Zlatého 
slavíka. Děvčata se připravila velice pečlivě, 
nacvičila si populární písně, dokonce si vytiskla 
texty. Kluci zpívali zejména známé lidové 
písně. Nebylo jednoduché rozhodování poroty. 
Pomohla nám s tím paní učitelka Radana 
Lakomá.
A kdo vlastně zvítězil?
Chlapci :  1.místo  Michal Sajbot
  2. místo  Ondřej Skupník
  3. místo  Tomáš Muller

Dívky:  1. místo  Taťána Tomečková
  2. místo  Simona Gavroňová
  3. místo  Tereza Kocurová
Malé zpěváčky můžete spatřit na příštích 
Radvanických slavnostech nebo v červnu při 
oslavách naší školy.
ZŠ Vrchlického, Lenka Mladěnková, vychovatelka

Pěvecká soutěž



Možná jste už slyšeli, že na naší škole vydá-
váme čtvrtletně školní časopis.

Jmenuje se „Listy Vrchličáku“ a tiskneme 
ho do každé třídy. Můžete si ho přečíst také na 
netu www.vrchlist.webzdarma.cz.

Jako redaktorka školního časopisu už pracuji 
pátý rok. Píšeme tam své články o tom, co se 
děje ve škole, třídě nebo co podnikáme s rodiči. 
Nyní jsme popisovali zejména své zážitky 
z prázdnin.

Jako editorka časopisu pracuje již léta paní 
vychovatelka Lenka Mladěnková. Na konci 
školního roku se s ní i s rodiči vždy sejdeme za 
školou u opékání a hodnotíme tam, kdo napsal 
nejvíce článečků ve školním roce. Ti nejpilnější 
se pak zúčastní víkendu v Jeseníkách.

Sešli jsme se v sobotu 1. října u školky. Paní 
vychovatelka nás přivítala, tak jsme se tam 
vyfotili a rozdělili do soutěžních skupinek. Naše 
skupinka se pojmenovala Mimoni. Rozloučili 
jsme se s rodiči a vydali se na dalekou cestu. Byla 
zdlouhavá, protože se mezi Krnovem a Opavou 

renovují koleje. Několikrát jsme přestupovali. 
Asi po třech hodinách jsme konečně dorazili 
na chatu, odložili jsme si věci a vydali jsme se 
na oběd. V penzionu Hájenka nám připravili 
skvělou svíčkovou. Pak jsme šli zpět do chaty 
a tam jsme hráli hry. Vždy jsme chvíli soutěžili 
se slovíčky a chvíli hráli míčové hry. Jednalo se 
totiž nejen o výlet, ale také o školení redaktorů. 
Vymýšleli jsme celý víkend říkanky, aponepa, 
psali článečky. K večeru nám paní kuchařka 
Martínka rozdělala oheň a opékali jsme si buřty. 
U ohně jsme si zazpívali. Večer jsme si vyprá-
věli o svém životě, abychom si zase zlepšili 
výřečnost. Na horách se nám dobře spalo. Druhý 
den po snídani se zase střídaly různé soutěže. 
Následovala i pěvecká soutěž Karaoke a zařá-
dili jsme si i u tanečků. Oběd na Hájence byl 
opět super a večer dlouhá cesta domů. Články 
jsme diktovali ještě ve vlaku, celkem jsme jich 
napsali jedenáct. V soutěžích vyhrála nad Lvy 
družinka Mimoni. Výlet se všem líbil.

ZŠ Vrchlického, Natálie Hrabálková, VI.A 
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mladí redaktoři PŘIŠel 
POdzIm

Jako každý rok jsme s přicházejícím pod-
zimem začali vydlabávat dýně na výstavu 
ŽIVOT NA ZAHRADĚ. Společně s kama-
rády jsme vydlabali a vytvořili: sněhuláka, 
tučňáka, ptáčky v kleci, houbu a vázu, do 
které jsme aranžovali přírodniny a živé 
květy. Všechny nás to velmi bavilo. 

Dýně a výtvarné potřeby nám poskytli 
zahrádkáři z místní organizace, se kterými 
spolupracujeme již několik let. Odměnou 
za naši práci nám byly dány volné vstupy na 
výstavu. 

A tak jsme se 23. 9. 2016 s paní vycho-
vatelkou Šárkou vydali na výstavu ŽIVOT 
NA ZAHRADĚ, která se uskutečnila na 
Výstavišti Černá louka. Zde jsme mohli 
vidět plno různých druhů ovoce, zeleniny, 
květin a medu, ale hlavně tam byly vysta-
veny naše dýně. U včelařského stánku jsme 
si zasoutěžili ve skládání puzzle, v malování 
obrázků a házení kroužků na stromeček. 
Ve stáncích jsme si koupili svíčky z včelího 
vosku a různé drobnosti.

Výstava se nám moc líbila a jsme rádi, 
že jsme ji mohli navštívit! Už se těšíme na 
příští rok.

ZŠ Vrchlického, děti ze školního klubu

Poděkování
Dům sociálních služeb při MNO děkuje 

zástupcům Knihovny a ZŠ v Ostravě-
-Radvanicích za spolupráci při zajištění 
volnočasových aktivit uživatelů DSS pro-
střednictvím činností v rámci projektu 
reminiscence na téma: „Nezapomenutelná 
knížka aneb Čteme seniorům“. 

Ve spolupráci s knihovnou v Ostravě-
-Radvanicích proběhla v našem zařízení 
beseda o významných českých představite-
lích literární tvorby. Pracovnice knihovny 
připomněly životní osudy K. Čapka, B. 
Němcové, K. Poláčka a B. Hrabala včetně 
předčítání z knih např. Divá Bára, Bylo nás 
pět či Slavnosti sněženek.

Cyklus aktivit na téma „Nezapomenutelná 
knížka“ zakončilo příjemné odpolední pose-
zení s paní učitelkou Mgr. Kempnou, která 
přijala pozvání a navštívila nás spolu se žáky 
ZŠ Vrchlického. Poutavý výklad paní uči-
telky o životě K. H. Máchy, prokládali žáci 
úryvky z jeho literární tvorby a tóny flétny. 
Máchův Máj byl našim klientům velmi 
blízký, spontánně se připojovali k recitaci 
žáků a spolu s nimi odříkávali známé verše. 

Mgr. Jarmila Siverová,
vedoucí 

Dům sociálních služeb



Ostravští strážníci se zapojili do celore-
publikové akce zaměřené na sběr injekčních 
stříkaček. Podobně rozsáhlou akci zamě-
řenou na sbírání nebezpečných použitých 
jehel Česká republika dosud nepamatovala. 
Strážníci v osmi městech se rozhodli spo-
jit síly, snížit tak riziko šíření nakažlivých 
onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí 
o správném chování při nálezu injekční stří-
kačky.

První souběžnou akci „Jehla“ uspořá-
daly vloni v listopadu městské policie v Praze 
a v Brně. Letos, ve čtvrtek 6. října, svá města 
intenzivně prohledávali i strážníci z Ostravy, 
Plzně, Českých Budějovic, Pardubic, Trutnova 
a Dobrušky.

V roce 2015 sesbírali ostravští strážníci 
3491 kusů injekčních stříkaček a jehel, od 
začátku letošního roku je to 2135 kusů. 

„Spoluprací s obecně prospěšnou společ-
ností Renarkon se nám v Ostravě daří počty 

odhozených injekčních stříkaček a jehel sni-
žovat. Přesto se snažíme využít všech mož-
ností jak riziko dopadající na společnost dále 
eliminovat. Činíme tak i aktivním zapojením 
do této celorepublikové akce,“ popsal Jiří 
Samek, zástupce ředitele pro výkon služby 
MP Ostrava.

Přes dvě stovky strážníků v osmi měs-
tech se zaměřilo na nepřehledná a skrytá 
místa, málo frekventované stezky v odleh-
lých areálech, domovní výklenky, okolí 
mostních konstrukcí a preventivně také na 
dětská hřiště i pískoviště. Pozornosti neušly 
parky a další odpočinkové zóny. Hlídkám 
v Ostravě sekundovali i asistenti prevence 
kriminality. 

Sběrem jehel se všechny zapojené městské 
policie zabývají celoročně při běžné hlídkové 
činnosti, ale často také při cílených opatře-
ních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich 
hlavním úkolem. Předcházejí tak nebezpečí, 
jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpo-
chyby také domácí zvířata jako psi a kočky. 
Strážníci aktivně spolupracují se státními 
policisty a předávají jim informace o výskytu 
narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z uži-
tečných vodítek při potírání drogové krimi-
nality. 

A jak to s nálezy v jednotlivých městech 
dopadlo?

V Praze strážníci nalezli 247 ks injekč-
ních stříkaček a jehel, v Brně 168 ks, Ostravě 
52 ks ,  Plzni 50 ks, Pardubicích 12 ks, 
Českých Budějovicích 8 ks, Trutnově 24 ks 
a Dobrušce 1 ks. 

Strážníci znovu apelují na veřejnost:
„V případě, že občané naleznou odhoze-

nou injekční stříkačku či jehlu, žádáme je, aby 
ji sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbí-
rali, ale neprodleně zavolali na linku „156“. 
Strážníci městské policie zajistí odborný sběr 
i následnou likvidaci.“

Zdroj: Městská policie Ostrava

stále nám 
chybí 
dobrovolníci

aktualita

Jste starší 50 let? Nemůžete najít zaměst-
nání, rádi byste jej změnili anebo se po dlouhé 
době chcete vrátit do práce? Pak právě pro vás 
je určen projekt Nová šance a zkušenost pro 
50+. Zkušení psychologové vám poradí, na 
jakou profesi se hodíte, posílíte svůj osobní 
rozvoj, projdete rekvalifikací a na 6 měsíců 
vás i zaměstnáme. Vše ZDARMA. 

Registrujte se do listopadu na edukana@
edukana.cz, 737 782 333. 

Da r uj t e  hod inu   t ýdně opuš t ěným 
a  nemocným dě t em,   sen ior ům nebo 
lidem s postižením v Ostravě. Pomáhat 
může každý! Stačí se rozhodnout a přijít 
kteroukoli první středu v měsíci na dob-
rovolnické cent rum ADRA (Jiráskovo 
n ámě s t í   4)  mez i   13.   a   17.   hod i nou 
a dozvíte se více. Dobrovolník nemusí 
umět nic speciálního, stačí umět naslou-
chat a mít rád l id i.  Konk rétn í pomoc 
př ináší konkrétní radost! Př ijďte už 2. 
11. nebo kdykoli po telefonické domluvě 
(605 784 584).

DC ADRA

akce „Jehla“



PRODEJ
PALIVOVÉHO 
DŘEVA
Smrk: 
 špalky 30 cm 650 Kč / 1prm/s
 štípaný 750 Kč / 1prm/s
Buk:
 štípaný 1100 Kč / 1prm/s
Odkory délky 2 m 400 Kč / 1prm/s
Prodej cca 8 kg pytlíku třísek 
za 35 Kč/ks.

Tel.: 725 987 422

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 pole, 
ornou půdu, 

les apod.
Malý samostatný 

pozemek i větší plochu 
v této lokalit či blízkém 
okolí.Nejsem realitní 

kancelář! Prosím 
nabídněte, zaručuji 

slušné jednání, děkuji. 
775 565 459

AQUAAEROBIC 
ZDRAVÉ CVIČENÍ
zapojení celého těla 
v odlehčení kloubů
středisko JEŠTĚRKA 
Ostrava -Bartovice

Pondělí: 19.00 hod.

http://aquaaerobic-ov-fm.sweb.cz

tel.: 608 745 605

inzerce

VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

(kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec a jiné)

Výlov a prodej: 19. 11. 2016 od 8.00 - 16.00 hod.
Prodej: 20. 11. 2016 od 8.00 - 16.00 hod.

Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).
Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

Tel.: 739 522 911
Od 1. 12. 2016 prodej denně od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Velký výběr nástražních rybek. 



RaB‑Noviny • Vydavatel: statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 • Povoleno
Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E-12774 • listopad 2016 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. Aleš Boháč, MBA, Mgr. Jar‑
mila Rojková, Ing. Kateřina Tomanová, Lenka Mladěnková, BcA. Roman Pecháček • Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, e-mail: rabky@seznam.cz,
stekielova@radvanice.ostrava.cz, abohac@radvanice.ostrava.cz, www.radvanice.ostrava.cz • Sazba a tisk: REPRONIS, Teslova 2, 702 00 Ostrava • Redakce si 

vyhrazuje právo na redakční úpravy příspěvků (krácení). • Otištěné příspěvky nemusí odpovídat mínění redakce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ


