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Krásné Vánoce!

Z organizačních důvodů se mění začá-
tek konání adventního koncertu to z původ-
ních 17 hod. na 16 hod. Letošní adventní 
koncert s Boršičankou, který se bude konat dne 
11. 12. v Římskokatolickém kostele v Ostravě

Radvanicích, začne o hodinu dříve, než jsme 
uvedli v listopadovém čísle RaB novin. Zastavte 
se zaposlouchat do příjemných tónů vánoční 
hudby a zpříjemnit si předvánoční čas. Je zajiš-
těno malé občerstvení. Vstup zdarma. (red)

Milí spoluobčané,
sešel se rok s rokem a my opět stojíme na prahu nejkrásnějšího období v roce. Nechť adventní čas, 
který obvykle věnujeme přípravám na Vánoce, strávíme ke spokojenosti nás i našich nejbližších. 
Přejeme Vám, ať ten předvánoční shon proměníte ve sváteční dny plné pohody, lásky a štěstí. 
Naši nejmenší ať najdou pod stromečkem dárky, o které si Ježíškovi napsali. Rodiny a přátelé 
nechť se semknou a prožijí spolu několik krásných společných chvil. Ať se nikdo necítí být sám 
a najde ve svém srdci sílu a radost, o kterou se může podělit. Nechť si ve zdraví užijeme každičký 
den a za rok se sejdeme opět se svými nejbližšími, které milujeme.

Krásné Vánoce! Šárka Tekielová, starostka
Aleš Boháč, místostarosta

pozor změna!!!

silvestrovský 
ohňostroj 

Stalo se již hezkou tradicí, že se poslední 
den v roce scházíme před radnicí městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, abychom strá-
vili příjemný večer u příležitosti ukončení roku. 
Nejinak tomu bude i letos. Tímto srdečně zveme 
všechny spoluobčany na společné setkání před 
budovu radnice 31. 12. 2016 ve 21 hodin, kdy 
bude odpálen silvestrovský ohňostroj. Stejně 
jako každoročně bude pro všechny připraveno 
malé občerstvení ve formě teplého svařáčku 
a koláčku. Těšíme se, že se opět společně osobně 
potkáme a popřejeme si k novému roku.

Šárka Tekielová, 
starostka
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představujeme úřad městského obvodu
Celý letošní rok představujeme zdejší úřad po 

jednotlivých odborech. Nyní se budeme věnovat 
odboru financí a rozpočtu (dále jen „FaR“).
 Odbor financí a rozpočtu
(1. část)

Finance jsou v současnosti v povědomí občanů 
tím nejdůležitějším kritériem „bohatství“. Může to 
být pravdou jen, pokud se však jedná o fyzické osoby 
či domácnosti. Ve vztahu k veřejným financím, tedy 
financím „nás všech“, jak s oblibou hovoříme, lze 
uvažovat o kritériích hospodaření s financemi měst-
ského obvodu. Zjednodušeně řečeno zajistit, aby se do 
„kasy“ městského obvodu dostalo to, co tam má být, a 
zároveň se z ní zaplatilo to, co se má zaplatit. 

Dnes v článku nebudeme popisovat, odkud 
všechny finance do městského obvodu plynou a co 
vše se z nich musí zaplatit. To si necháme do příštího 
čísla, kdy se budeme zabývat také rozpočtem a kon-
krétní bilancí, jak tomu bývá úvodem každého roku. 
Přiblížíme si místní poplatky, které občané platí, 

a zároveň seznámíme čtenáře s úskalím neplacení 
poplatků, pokut, nájmů a dalších pohledávek, včetně 
možností jejich vymáhání.

Jak už je výše uvedeno, odbor FaR vybírá místní 
poplatky. Činí tak na základě zákona o místních poplat-
cích. Nejčastějším poplatkem, který občané městského 
obvodu platí, je poplatek ze psů. Poplatek ze psů platí 
držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Po zapla-
cení částky ve výši 19 Kč dostane držitel psa pro psa evi-
denční známku a při registraci je rovněž zaevidováno 
číslo čipu psa. Podle známky i čipu je pak pes dohleda-
telný v případě, že se zatoulá. Pro registraci potřebu-
jete občanský průkaz a číslo čipu psa. Poplatek ze psů 
činí 150 Kč v případě, že je to váš první pes a bydlíte v 
rodinném domku. Za druhého a každého dalšího psa 
zaplatíte 200 Kč. Pokud si pořizujete psa do bytu obyt-
ného domu, činí poplatek za prvního psa 1000 Kč, za 
každého dalšího psa 1500 Kč. Pejsci k podnikatelským 
účelům stojí své majitele na poplatku 1000 Kč. Za psa, 
jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmů činí poplatek ze psů 150 Kč. 
Za druhého a každého dalšího psa pak 200 Kč. Poplatek 
ze psů na další roky se platí vždy do 31. 3. kalendářního 
roku. Z ekonomických důvodů městský obvod nezasílá 
držitelům psů složenky, neboť jen minimum z nich 
využívalo tento způsob placení poplatků Termín pla-
cení poplatků, však městský obvod připomíná v RaB 
novinách i na svých webových stránkách.

Držitelé psů jsou rovněž povinni oznámit 
správci poplatku ze psů každou skutečnost, která 
má vliv na placení poplatku – úmrtí psa, stěhování 
do jiného městského obvodu, města apod., a to do 15 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V případě, 
že tak neučiní, správce poplatku stále poplatek vymě-
řuje a držitel psa se může dostat do problému – stává se 
z něj „neplatič“ místního poplatku a tedy dlužník nejen 
v evidenci městského obvodu, ale města Ostravy.

Dalším místním poplatkem, který vybírá odbor 
FaR, je poplatek za užívání veřejného prostranství. 
Pokud potřebujete zabrat veřejné prostranství, třeba z 
důvodu nějaké stavební prokopávky, nebo z důvodu 
postavení kontejneru na veřejném prostranství (na 
chodníku, cestě), na umístění reklamního zařízení před 
prodejnou, na pořádání kulturní akce apod., musíte 
podat na zdejší odbor FaR ohlášení užití veřejného 

prostranství, ve kterém nesmí chybět datum užívání, 
důvod, místo – nejlépe s parcelním číslem, plochu užití 
v m2 a je možné přiložit i situační nákres.

Odbor FaR také vydává povolení k provozu 
výherních hracích přístrojů a tombol s herní jistinou 
do 20 tis. Kč. Zejména nyní v období nastávající ple-
sové sezóny je zapotřebí, aby pořadatel, který bude v 
městském obvodu pořádat ples či jinou společenskou 
akci s tombolou, zažádal včas o povolení tomboly, 
kdy v žádosti uvede datum pořádání tomboly, počet 
vydaných losů, cenu za 1 los a předpokládanou tržbu z 
tomboly (max. do 20 tis. Kč). 

V neposlední řadě, jak už bylo uvedeno, odbor FaR 
zajišťuje vymáhání pohledávek městského obvodu. 
Jedná se o uvedené místní poplatky, nezaplacené 
pokuty, které jsou příjmem městského obvodu, ale i 
pohledávky z nájemného z bytů, nebytových prostor 
a pozemků. Prvotní snahou vždy je dohodnout se na 
dobrovolné úhradě dluhu. Nereaguje-li však dlužník 
na výzvy k úhradě dluhu, činí zaměstnanci odboru 
veškeré kroky, které jim umožňuje zákon, aby vymohli 
dlužné částky. A nastupuje exekuční vymáhání pohle-
dávek, při kterém může být postižena mzda dlužníka, 
jeho důchod či majetek. Dluh se v tomto případě zvyšuje 
o náklady exekuce. U místních poplatků je poplatek 
před zahájením vymáhání vyměřen platebním výmě-
rem a může být navýšen až na trojnásobek. Je tedy v 
zájmu dlužníka, v případě, že se dostane do problému 
s placením, reagovat na výzvy a snažit se dohodnout 
na placení dluhu třeba ve splátkách. Bohužel, někteří 
občané jsou nepoučitelní a odbor FaR musí ročně takto 
zahájit exekuce v desítkách případů. Hrát tzv. „mrt-
vého brouka“ se nevyplácí.

Vaše výše uvedené záležitosti vyřídíte v úřed-
ních dnech, to je v pondělí a ve středu 8,00–11,30 
hod. a 12,30–17, 00 hod v kanceláři č. 13 odboru FaR.
Kontakt:
Ing. Hana Hanáčková, referent odboru FaR, 
tel. 599 416 108, 
e-mail:hhanackova@radvanice.ostrava.cz
Ing. Kateřina Kusynová, referent odboru FaR, 
tel. 599 416 137, 
e-mail: kkusynova@radvanice.ostrava.cz 
Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru FaR
tel. 599 416 107, 
 e-mail: rspevakova@radvanice.ostrava.cz  (red)

pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Šárka Tekielová zve občany 
na 13. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, které se usku-
teční ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 16:00 hodin 
v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích.

Zimní údržba v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice je prováděna na 55 km místních 
komunikací a 19 km chodníků. Na základě 
provedeného výběrového řízení budou zimní 
údržbu místních komunikací v Radvanicích 
a Bartovicích provádět Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava. Údržbu chodníků a zastávek 
v Bartovicích a části chodníků v Radvanicích 
(ulice Dalimilova, Karvinská, Vrchlického 
a Těšínská od kruhového objezdu na křižovatce 
s ul. Fryštácká směrem do Bartovic) bude mít 
na starosti firma pana Zbyňka Najzara. Ostatní 
chodníky budou udržovány technikou měst-
ského obvodu. O místní komunikace a silnice 
v majetku města a kraje se starají Ostravské 
komunikace, a.s. Za účelem kvalitního pro-
vádění zimní údržby vyzýváme občany, aby 
pokud možno nenechávali svá vozidla na 

místních komunikacích, a to i z důvodu, že se 
vystavují nebezpečí poškození svého vozidla 
technikou provádějící údržbu. Dále vyzýváme 
občany, aby pokud možno nenechávali popel-
nice na chodnících (mimo dnů odvozu odpadu), 
jelikož výrazně ztěžují zimní údržbu.

Kontakty:
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
Pavla Baňková – 599 416 145
Ostravské komunikace, dispečink – 
596 622 922
Technické služby a.s. Slezská Ostrava 
(m í s t n í  k o m u n i k a c e  v  R a d v a n i c í c h 
a Bartovicích) – 737 286 937
Zbyněk Najzar (chodníky a zastávky dle roz-
pisu) – 603 843 040

Pavla Baňková, odbor SŘDaŽP

Informace k zimní údržbě městského obvodu

Kalendář 
na rok 2017

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
se opět rozhodl v závěru letošního roku 
vydat stolní kalendář na rok 2017, ve kterém 
občané stejně jako vloni najdou fotografie 
ze života nás všech v roce 2016. Kalendáře 
by měly dostat zdarma všechny domác-
nosti Radvanic a Bartovic do svých schrá-
nek do konce letošního roku. Pokud nebude 
někomu kalendář doručen (např. z důvodu 
malé velikosti schránky, do které se kalen-
dář nevejde), je možné si po domluvě kalen-
dář vyzvednout na sekretariátu úřadu.

Šárka Tekielová, starostka
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 49. schůzi 
konané dne 19. října 2016
- projednala žádosti Mateřské školy Ostrava-

-Bartovice o přijetí f inančního daru, dále 
žádost o zapojení do projektu „Personální 
podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnad-
ňování přechodu dětí v mateřské škole“, 
žádost o souhlas s použitím finančních pro-
středků na plat chůvy a žádost o schválení 
upraveného odpisového plánu movitého 
majetku,

- vzala na vědomí zápis z jednání Komise soci-
ální, sportovní a školství při Radě městského 
obvodu Radvanice a Bartovice a zápis z jednání 
Kontrolního výboru Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice,

- rozhodla o záměru pronájmu bytových jedno-
tek v domě na ulici Lipinská 839/5,

- projednala bytové záležitosti,
- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene – služebnosti,
- projednala žádost o koupi pozemku p.č. 792/23 

v k.ú. Radvanice,
- schválila rozpočtové opatření,

Rada městského obvodu na své 50. schůzi 
konané dne 2. listopadu 2016
- projednala bytové záležitosti,
- projednala a schválila Příkaz č. 3/2016, kterým 

se sestavuje plán inventur městského obvodu,
- projednala žádost Mateřské školy Ostrava-

-Bartovice o souhlas s vyřazením majetku 
z důvodu jeho poškození a nefunkčnosti,

- projednala organizační opatření k zajištění 
akce „Setkání jubilantů“,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „ Zajištěn í 
dotačního managementu pro invest iční 
záměr energetické úspory bytových domů 
ulice Rokycanova a Kobrova v Ost ravě-
-Radvanicích“, 

- projednala žádost Základní školy Ostrava-
-Radvanice, Vrchlického 5, o schválení nájem-
ních smluv na pronájem tělocvičny za účelem 
sportovních aktivit,

- rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budou- 
cí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit 
a provést stavbu na pozemcích v k.ú. Radvanice 
a v k.ú. Bartovice s ČEZ Distribuce, a.s.,

- rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající 
právo umístit a provést stavbu na pozemcích 
v k.ú. Radvanice ve prospěch Česká telekomu-
nikační infrastruktura a.s.,

- rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit 
a provést stavbu na pozemcích v k.ú. Radvanice – 
napojení kanalizační přípojky,

- rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti strpět umístění stavby plynárenského 
zařízení na pozemcích v k.ú. Radvanice ve pro-
spěch GasNet, s.r.o.,

- projednala uplatnění předkupního práva 
u spoluvlastnického podílu ve výši ½ dvou-
podlažní garáže na pozemku p.č. 3277/3 v k.ú. 
Radvanice,

- projednala žádost o souhlas se vstupem a s rea-
lizací části stavby „Propojení kanalizace ul. 
Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“ v k.ú. 
Radvanice,

Rada městského obvodu na své 51. schůzi 
konané dne 16. listopadu 2016
- rozhodla o uzavření darovacích smluv na 

finanční dary pro zajištění Mikulášské nadílky,
- vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu za leden–září 
2016,

- vzala na vědomí zápisy z jednání Finančního 
výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice,

- projednala žádosti spolků o poskytnutí finanč-
ního daru z rozpočtu městského obvodu,

- projednala bytové záležitosti,
- jmenovala nové členy jednotky Sboru dobro-

volných hasičů Ostrava -Radvanice a souhlasila 
s přijetím daru movité věci pro dovybavení jed-
notky,

- schválila rozpočtové opatření,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dodávce vody 

na pozemku p.č. 624 v k.ú. Bartovice se společ-
ností Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.,

- projednala návrh rozpočtu městského obvodu 
na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 
2018–2020 a doporučila zastupitelstvu měst-
ského obvodu návrh schválit,

- rozhodla na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, 
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Zajištění 
dotačního managementu pro investiční záměr 
energetické úspory bytových domů ulice 
Rokycanova a Kobrova v Ostravě -Radvanicích“ 
s uchazečem KRP GROUP s. r. o.

Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v úterý 
15.11.2016 odpoledne v Ostravě-Radvanicích 
u požáru bytu ve dvoupodlažním bytovém 
domě, který si vyžádal zranění – nadýchání 
čtyř osob, mezi nimi dvou dětí. Mimo dům byl 
nalezen senior bez známek života, kterému 
nepomohlo ani důkladné oživování. Předběžná 
škoda byla odhadnuta na 100 tisíc korun, příčina 
vzniku požáru je v šetření.

Jedno z nadýchaných dětí dostalo od profesio-
nálních hasičů plyšovou hračku, zeleného dráčka 
Hasíka s červenou přilbou, kterou vozí od letošního 
září vybraná zásahová vozidla Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK). 
Děvčátko podle zasahujících hasičů s pláčem 
odmítalo převoz do nemocnice a poté, co dostalo 
plyšovou hračku, se okamžitě utišilo. Profesionální 

hasiči již takto obdarovali při svých zásazích 
v Moravskoslezském kraji nejméně pět dětí.

Operační středisko hasičů bylo o požáru infor-
mováno v úterý 15.11.2016 krátce po jedné hodině 
odpolední. Do Báňské ulice vyjely tři jednotky HZS 
MSK – ze stanic Slezská Ostrava, Fifejdy a Zábřeh, 
společně s nimi také jednotka sboru dobrovolných 
hasičů z Radvanic. Hasiči dostali oheň pod kontrolu 
během 25 minut, požár dohasili za další půlhodinu.

Podle tiskové zprávy ZZS MSK se zdravot-
ničtí záchranáři pokoušeli pomoci osmasedm-
desátiletému muži, který byl v místě požáru 
nalezen bez známek života. Zahájili neodklad-
nou resuscitaci s cílem obnovit činnost srdce 
postiženého. Jejich snaha však byla marná 
a lékař byl nucen konstatovat smrt.

Týmy ZZS MSK dále ošetřily dvaadvaceti-
letého muže, jednačtyřicetiletou ženu a dvě děti 
(tři a osm let). Všichni se při požáru nadýchali 
zplodin hoření. Jejich stav nebyl život ohrožu-
jící, se zdravotnickými záchranáři komuniko-
vali. Po poskytnuté přednemocniční neodkladné 
péči byli pacienti transportováni do ostravské 
Městské nemocnice.

Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

záchranáři zasahovali u požáru v Ostravě-radvanicích

Bytový dům společnosti rpG na ul. Báňská Q
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Ač jsme se tématem podvodníků a podomních 
prodejců zabývali už v zářijových RaB novinách, 
stále se nám hromadí případy oklamaných občanů, 
zejména z řad seniorů. Vzhledem k naléhavosti 
situace se tedy vracíme s upozorněním na některé 
nešvary, které se nejenom v našem městském 
obvodu dějí. 

Ačkoliv je nařízením města č. 1/2013 (tržní řád) 
striktně na celém území města Ostravy zakázán po- 
domní prodej, lidé to buď nevědí nebo se domnívají, 
že nabídka služeb není prodejem. To je ovšem mylná 
domněnka. Podomní prodejce je i ten, který bez před-
chozího objednání sám vyhledá potencionálního uži-
vatele, zejména obcházením domů a bytů a nabízením 
zboží a služeb. Přitom mohou prodejci občany nejen 
nalákat na zdánlivě výhodné nabídky, ale pod zámin-
kou prodeje a nabídky služeb také odcizit peníze a jiné 
cennosti z bytu, kam je obyvatelé sami pozvali.

V současné době se hromadí případy „nezva-
ných“ dealerů uzavírající s klienty smlouvy 

o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu, 
kteří se vydávají klamně za odečitatele elektro-
měru či plynoměru a dají klientovi podepsat jeho 
stav, přičemž se jedná už o smlouvu o přechodu 
k novému dodavateli energie. Tito dealeři se 
mohou vydávat za pracovníky velkých dodavatelů 
energie, používají také desky s jejich logem, což 
klienty uklidní a vzbudí v nich větší důvěřivost. 

Byli jsme upozorněni na praktiky jedné z doda-
vatelských společností, která spolu s uzavře-
ním smlouvy nabízí získat sadu žárovek za 1Kč. 
Zatímco od smlouvy o dodávkách energií může 
v některých případech člověk odstoupit až za něko-
lik měsíců po sjednání smlouvy, žárovky už se 
vrátit po určitém termínu nedají a člověk je nucen 
uhradit až 2 000 Kč.

Lidé by si měli při setkání s takovým obchod-
níkem vyžádat veškeré informace, a hlavně žádné 
dokumenty nepodepisovat ihned, ale vhodného 
dodavatele vybrat až pečlivým srovnáním něko-
lika možných alternativ. Další radou je neukazo
vat stávající smlouvu, zálohu či jiné finanční 
prostředky, a také přebrat všechny dokumenty, 
které obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádat 
a ihned ověřit jeho kontakt, např. jméno a tele-
fonní číslo, které ověříte nejen prozvoněním dea-
lera, ale také ověřením kontaktu u dodavatele.

Lidé by se především neměli bát zeptat obchod-
ních zástupců na pasáže ve smlouvě, kterým nero-
zumí nebo si nejsou úplně jisti jejich přesným 
významem. Většina dodavatelů má zákaznické 
linky, na kterých se lze informovat o všem, co kli-
enta zajímá. Pokud obchodník nebude chtít kon-
takt předat a bude se vymlouvat nebo nebude chtít 

nesrozumitelné pasáže smluv rozebírat, je to první 
známka neprofesionality a podivného jednání.

Na úřadu se nám také stále množí v současné 
době různá hlášení seniorů, že je navštěvují lidé 
a nabízejí jim výhodné půjčky a finanční výpo-
moci, zejména teď, v předvánočním období. Tyto 
aktivity jsou také nedovolenými praktikami 
a zákon je přímo zakazuje. Je potřeba zdůraznit, 
že nabízené půjčky nejsou vůbec výhodné, ba nao-
pak, při nesplácení jsou likvidační pro toho, kdo si 
takovou půjčku vezme. 

Předejít nekalým praktikám podvodníků 
a podomních prodejců lze. Především jde o to, 
nepouštět cizí osoby do domu a už vůbec ne 
do bytu. Nebojte se říct důrazně NE, NECHCI! 
Pokud už některý ze sousedů do domu podomního 
prodejce pustí a ten zaklepe na dveře nebo oslovuje 
další obyvatele domu, je třeba mu říci, aby dům 
opustil. V případě, že tak neučiní, je třeba přivolat 
strážníky městské policie, kteří na místě sjednají 
pořádek. Jedná se totiž o přestupek porušením naří-
zení města, a jako takový jsou strážníci oprávněni 
jej řešit. Mohou prodejci uložit i blokovou pokutu 
nebo sepsat oznámení o přestupku a postoupit věc 
správnímu orgánu k projednávání.

Buďte, prosím, obezřetní k sobě i k ostatním 
lidem ve vašem okolí, zejména z řad seniorů, kteří 
bývají jednoduchým terčem pro nekalé praktiky 
podomních prodejců. Neváhejte se obrátit na měst-
skou policii na číslo 156 ihned v případě, když 
zaznamenáte obdobné aktivity jedinců a firem, jež 
se neštítí parazitovat na slabších občanech. 

Šárka Tekielová, 
starostka

pozor na podvodníky a podomní prodejce!

Kontrola kotlů je 
povinná do konce roku

Lidé, kteří mají jako zdroj tepla kotel na 
pevná paliva, mají už jen několik dnů na to, aby 
si nechali udělat jeho kontrolu. Povinnou revizi 
těchto kotlů zavedla v září 2012 novela Zákona 
o ochraně ovzduší a do konce letošního roku 
jí podle ministerstva životního prostředí musí 
projít celkem zhruba 500 tisíc topenišť.

Kontroly se vztahují na topná zařízení s pří-
konem od 10 do 300 kilowattů a teplovodním 
okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo 
nebo jiná pevná paliva v rodinných domech 
určených k trvalému bydlení i k rekreaci. 
Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou 
napojené na radiátory a s tepelným příkonem 
od deseti kilowattů výše.

Seznam revizorů, kteří mohou tyto kont-
roly provádět, lze nalézt na stránkách Asociace 
podniků topenářské techniky. Při kontrole 
zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, 
jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regu-
látor a havarijní termostat, ale třeba také i to, co 
a jak se v kotli spaluje.

Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, 
cena není stanovena zákonem, podle informací 
ministerstva se pohybuje mezi 600 až 1500 
korun. Po revizi technik vystaví doklad o kon-
trole, kterým se pak lidé mohou prokázat při 
případné výzvě z úřadu (u nás MMO).

Cílem povinných revizí je podle ministerstva 
přispět ke snížení množství vypouštěných škod-
livých emisí, a tím i zdravotních rizik. Potvrzení 
o revizi si bude moci od nového roku vyžádat 
úřad města nebo obce, v případě nedodržení 
povinnosti hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

Nejpozději po dvou letech je nutné revizi 
kotle pravidelně zopakovat.

Zdroj: Novinky.cz

Stejně jako loni v říjnu se i letos 21. 10. rozvo-
něl Společenský dům v Ostravě- Bartovicích 
nádhernou vůní závinů.

Oproti I. ročníku se letos soutěžilo v katego-
rii sladký závin, kde bylo přihlášeno 62 závinů 
a v kategorii slaný závin, kde bojovalo o prven-
ství 24 závinů. Na přítomné tak čekalo 1720 
lahodných kousků.

Rekordmanem v počtu upečených závinů se 
stala MŠ Radvanice s 33 záviny.

Odborná porota se pustila do hodnocení 
ihned poté, co paní starostka Šárka Tekielová 
přivítala přítomné a poděkovala všem, kteří se 
podíleli na této akci, ať již pečením, přípravou 
nebo výzdobou Společenského domu.

Pětičlennou porotu čekal nelehký úkol ochut-
nat a ohodnotit 21 kousků závinu.

Po odborném hlasování přišlo na řadu to 
veřejné a zájem byl veliký. Celkem bylo ode-
vzdáno 389 hlasovacích lístků, každý závin byl 
ochutnán a ohodnocen. A kdo se umístil na prv-
ních pozicích?
Odborná porota rozhodla následovně:
kategorie sladké
1. místo – p. Čajková
2. místo – p. Holcová
3. místo – tř. 6. B ZŠ Vrchlického
kategorie slané
1. místo – tř. 6. A ZŠ Vrchlického
2. místo – p. Bergerová

3. místo – p. Nociarová
Ve veřejném hlasování se umístili  
v kategorii sladké
1. místo – p. Sniegoňová
2. místo – p. Nociarová
3. místo – p. Hálová
kategorie slané
1. místo – p. Nociarová
2. místo – p. Machová
3. místo – 5. B ZŠ Vrchlického

Absolutním vítězem se stala paní Eliška 
Nociarová, která se „dopekla“ k 1., 2. a 3. ceně.

Soutěžní odpoledne zpříjemnil svým vystou-
pením známý zpěvák Zdeněk Krásný. Po něm 
k tanci a poslechu hrála až do pozdních večer-
ních hodin skupina REXTON.

Věříme, že i další ročníky se vydaří stejně 
jako letošní. ZO ČZS Ostrava – Bartovice

II. ročník raB štrúdlování



Cesta několika náhod přivedla k nám do 
městského obvodu paní Lenku Vařekovou, pod-
nikatelku, kterou rádi představíme v dnešním 
díle seriálu. Paní Vařeková pracovala spoustu 
let ve zdravotnictví. Možná se někteří s ní 
setkali na urgentním příjmu Fakultní nemoc-
nice v Ostravě, kde působila 12 let. Při práci 
v nemocnici vystudovala vysokou školu, a jak 
sama říká, nikdy by ji nenapadlo, že zdravot-
nictví opustí. V rámci své práce se setkávala 
s mnoha pacienty, kteří potřebovali speciální 
dietu, zejména bezlepkovou stravu. Ta je zatím 
velice těžko dostupná a nákladná. „Když jsem 
přišla někam do restaurace a prohlédla jsem si 
nabídku na jídelním lístku, bylo mi jasné, že si 

člověk s dietou téměř nikdy nic nemůže vybrat,“ 
říká paní Vařeková, když vzpomíná na první 
impuls svých podnikatelských začátků. S part-
nerem, který je kuchař, spojila své zkušenosti 

zdravotníka a začala nejprve v malém množství 
nabízet tzv. „jídlo v krabičkách“, které rozváželi 
potřebným pacientům. Orientovala se na stravu 
bezlepkovou, vegetariánskou, ale i běžnou 

kuchyni. Byť po 2 roky pracovala v nemocnici 
a zároveň se věnovala „krabičkám“, rozhodla se 
později nemocnici opustit a spolu s partnerem 
naplno rozvinout podnikatelské aktivity zdravé 
výživy. „Cítila jsem, že to má tak být,“ řekla 
nám bez rozmýšlení. O její služby se začaly zají-
mat i školy, což začalo být náročnější na přísné 
hygienické normy při výrobě jídla v tak velkém 
množství, proto hledala paní Vařeková vyhovu-
jící prostory k vaření jídla. Do té doby využívali 
kuchyni v restauraci v Ostravě-Mariánských 
Horách. : Náhody přispěly k tomu, že se dozvě-
děla o volné kuchyni ve Společenském dome v 
Ostravě -Bartovicích, která byla právě tou, která 
by jí vyhovovala. 

Pro obyvatele městského obvodu Radvanice 
a Bartovice nabízí rozvoz poledního menu mezi 
11:30–12:30 hodinou za zvýhodněnou cenu 
59 Kč za 1 oběd.  

Kontakt:
Mgr. Lenka Vařeková
Tel. 734 287 826
e-mail: lenka.varekova@seznam.cz
web: www.zdrava-varecka.cz

Kateřina Tomanová
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serIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

zdravá výživa v krabičkách od paní Vařekové

Letošní topná sezóna už začala, mnoho lidí 
však podle zkušeností hasičů a pojišťoven stále 
podceňuje údržbu komínů a kotlů. Často tak 
riskují vznik požáru s možnými tragickými 
důsledky. Současně mohou přijít o výplatu 
pojistného plnění. 

„Nejvíc požárů vznikne přímo v nevyčiště-
ném komíně, kde se vznítí saze. Jen během loň-
ského roku bylo takových požárů více než 750 
z celkového počtu 881. Mezi další příčiny požárů 
patří nevhodná konstrukce komína, zazděný 
trám v komíně a špatné spáry v komíně,“ varuje 
mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR 
Nicole Zaoralová.

Podle nové legislativy by měl být každý 
komín vyčištěn minimálně jednou do roka, 
pokud lidé topí pevnými palivy, pak je to třikrát 
do roka. Pro vlastníka, který provozuje spali-
novou cestu v rozporu s tímto zákonem, je výše 
pokuty stanovena až na 10 000 Kč u fyzických 
osob a až na 100 000 korun u firem a podnika-
telů.

Spalinové cesty je nutné udržovat nejen 
doma, ale také na chatách a chalupách. Ať už má 
objekt kotel s komínem, kamna či je v něm umís-
těn průtokový ohřívač. Komín si můžete vyčistit 
i sami. Kominík pak následně jen vše překontro-
luje a vydá zprávu.

Provádět revizi je však nezbytné u všech 
spalinových cest. Mezi ně patří třeba i digestoře 
plynových sporáků. I když ty se běžně nekontro-
lují, v případě požáru může mít problém s tako-
vou digestoří bez revize i pojišťovna. Frekvence 
nutných kontrol u spotřebičů paliv se odvíjí od 

druhu spalovaného materiálu. Základní lhůtou 
pro čištění spotřebiče do 50 kW při celoroč-
ním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná 
paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na 
plynná paliva.

Pojišťovnám klienti každoročně nahlásí 
několik stovek pojistných událostí, které sou-
visejí s požáry v domácnostech a budovách. 
Z šetření vyplývá, že 30% případů je způso-
beno závadou na topném systému, zejména 
komínu. Je třeba zdůraznit, že pokud se v pří-
padech pojistného plnění zjistí, že komín či 
jiné spalinové cesty nebyly řádně udržovány, 
a právě z tohoto důvodu došlo ke škodě, má 
pojišťovna právo plnění zkrátit, či dokonce 
odmítnout.

Pokud komín neprošel patřičnou revizí, 
jedná se o pochybení člověka. Škodě se tedy dá 
mnohdy vyhnout pouhým dodržováním pravi-
del. Lidé by si měli začít uvědomovat, že kon-
trolou chrání především svůj majetek, zdraví 
a život.

Nejvhodnější období pro kontrolu komínů 
je podle odborníků jaro, tedy doba po ukon-
čení topné sezóny, a také doba před zahájením 
topení. V nutném případě ji lze provést i během 
topné sezóny, ale pak je zapotřebí nechat komín 
vychladnout, aby byly spalinové cesty stu-
dené.
 Pozor na podvodníky!

Revizi musí provádět osoba, která je držite-
lem živnostenského oprávnění v oboru komi-
nictví. Ne každý kominík je však skutečně 
oprávněn potvrzení vystavit.

„Naše společenstvo už několik let bojuje 
proti kominíkům, kteří podnikají bez odbor-
ných znalostí. Bohužel je běžnou praxí, že domy 
obcházejí podvodníci, kteří za podezřele nízké 
ceny pouze vypisují zprávy o kontrole. Správná 
kontrola spalinové cesty trvá kolem 20 minut, ne 
pár vteřin, jak je u falešných kominíků zvykem. 
Doporučujeme majitelům nemovitosti nechat si 
při kontrole i při revizi spalinové cesty předložit 
oprávnění k příslušné činnosti. Pokud by totiž 
revizi provedl někdo, kdo na tuto činnost nemá 
oprávnění, nemůže pojišťovna tento úkon pova-
žovat za platný, a je tedy oprávněna pojistné 
plnění snížit.

Seznam prověřených kominíků lze podle ní 
nalézt například na webu Společenstva komi-
níků ČR.

Co dělat, když už je oheň na střeše? Pokud se 
vám vznítily saze v komíně, hasiči radí nehasit 
je vodou. Mohlo by totiž dojít k popraskání nebo 
výbuchu. Zavolejte hasiče, v mezičase můžete 
krotit plameny vhazováním písku vymeta-
cími dvířky nebo ze střechy do komína. Také 
odstraňte všechny hořlavé materiály z blízkosti 
komína.

A co dělat v případě, že cítíte plyn? V první 
řadě uhasit jakýkoli oheň, poté otevřít okna 
a vypnout hlavní uzávěr. Vypnutá by měla být 
i veškerá elektronika. Také byste měli varovat 
sousedy. Ne však zvoněním, ale raději důrazným 
zaklepáním. Vyhnout byste se měli případně 
i výtahu. Samozřejmostí je opět neprodlené při-
volání hasičů.

Zdroj: Novinky.cz

Nezapomeňte na revizi komínu
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 6.12. 15.00 SPCCH O.-Radvanice-
výborová schůze

7.12 15.00 KD Radvanice – Mikuláš
7.12 15.30 KD DPS – Mikuláš
7.12. 16.00 KD Bartovice – Mikuláš

9. 12 17.00 ČSV Radvanice-
Bartovice-členská schůze

 11.12. 16.00 Adventní koncert – 
Římskokatolický kostel

13.12. 17.00 Koncert vážné hudby – 
obřadní síň

18.30 Koncert vážné hudby – 
KD Bartovice

14.12 15.00 53. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky 

14.12 14.00 KD Radvanice-Vánoční 
posezení

15.12. 16.00
13. zasedání 
Zastupitelstva MěOb RaB 
– HZ Radvanice

15.12 16.00 KD Bartovice-povídání 
o Vánocích

29.12 16.00
KD Bartovice – 
předsilvestrovské 
posezení

31.12 21.00 Silvestrovský ohňostroj – 
před budovou radnice

v měsíci prosinec

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.

pozvánka na vítání 
občánků

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na slavnostní vítání 
občánků, 
14. ledna 2017 v 10,00 hodin  
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast 
na slavnostním obřadu vítání občánků, 
dostavte se, prosím, v úřední dny na mat-
riku Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (1. patro, č. dveří 15) s platným 
občanským průkazem a rodným listem 
dítěte. Se zveřejněním fotografie, zapsá-
ním do slavnostní kroniky a zveřejněním 
na internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj 
písemný souhlas.

Šárka Tekielová, starostka

Vánoční bohoslužby 
v Husově sboru
Půlnoční: 24.12.2016 – 22.00 hodin
Boží hod vánoční: 25.12.2016 – 8.00 hodin
Štěpán: 26.12.2016 – 8.00 hodin
Novoroční bohoslužba: 1.1.2017 – 8.00 hodin

poděkování náboženské obce  
církve československé husitské
Náboženská obec srdečně děkuje měst-
skému obvodu Radvanice a Bartovice za 
poskytnutí neúčelového daru a přeje krásné 
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do 
roku 2017.

Koncerty 
vážné hudby

V podvečerních hodinách dne 25. 10. se 
obřadní síň naplnila diváky, kteř í př i-
šli na tradiční podzimní koncert vážné 
hudby v podání studentů Janáčkovy kon-
zervatoře v Ostravě. Tentokrát se před-
stavily nást roje jako akordeón, f létna 
a klavír. Diváci tak mohly slyšet skladby 
J. S. Bacha, G. F. Händla, F. Mendelsohna-
Bartholdyho, S. Prokofjeva, B. Martinů 
a  d a l š ích .  P rog ra mem prová zel  J i ř í 
Bystroň. Koncerty vážné hudby v obřadní 
síni radnice městského obvodu Radvanice 
a Bartovice se těší veliké oblibě. Poslední 
letošní koncer ty mohou diváci zhléd-
nout 13. 12. 2016 od 17 hodin v obřadní 
síni radnice a v 18:30 hodin v prostorách 
Klubu důchodců v O.-Bartovicích. (red)

V úterý 8. 11. se zaplnil sál Společenského 
domu v Bartovicích stovkou seniorů našeho 
městského obvodu, kteří letos slaví své kulaté 
či půlkulaté významné výročí. Setkání jubi-
lantů je již tradiční akcí a těší se velké oblibě. 
Městský obvod připravil i tentokrát velmi milé 
setkání s kulturním programem dětí z mateř-
ské školky v Radvanicích a dětí ze základní 
školy v Radvanicích, z odloučeného pracoviště 

v Bartovicích. Program byl doplněn o krátký 
koncer t f ilmových a muzikálových písní 
v podání zpěváka z Hudebního divadla v Karlíně 
Jaroslava Beneše. Seniorům byl nabídnut oběd, 
přípitek a další malé pohoštění. Koloritu slav-
nostního odpoledne dokreslila kytička, kte-
rou dostali všichni jubilanti u vstupu do sálu, 
a vkusně nazdobené stoly z rukou paní Kozlové.

(red)

Jubilanti slavili ve společenském domě

Uzávěrka příštího čísla
12. prosince 2016 
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akce 
v knihovně
 Vánoční kouzlení
výtvarné odpoledne pro děti
výroba vánočních ozdob
čtvrtek 8. prosince | od 14 do 15

 Voňavé překvapení
výtvarné odpoledne pro děti
vytváříme mýdla
pondělí 12. prosince | od 14 do 15

 Jednou v roce na Vánoce
test pro děti 
prosinec | během půjčování 

 Snění pod závějemi
výstava knih se zimní tematikou
prosinec | během půjčování

 Nápověda pro Ježíška aneb Knížka pod 
stromeček
doporučené knihy pro děti všech věkových 
kategorií
prosinec | během půjčování 

KLUB SLUNÍČEK
 Zlaté prasátko uvidíš už za krátko
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
prosinec | v dopoledních hodinách

UŽ JSEM ČTENÁŘ
 Zdalipak jsi hodný byl…
Mikulášské setkání s prvňáčky ze ZŠ 
Bartovice
prosinec | v dopoledních hodinách

 Už je to tak dávno, co jsme opustili naši 
školu v Radvanicích na Vrchlického ulici, a tak 
jsme se domluvili, že se pokusíme sejít. Není to 
nic jednoduchého dát po těch letech dohromady 
90 lidí – tolik nás chodilo do jednoho ročníku, 
když nás později v Radvanicích -Bartovicích 
zůstalo pouze 15. Ostatní se vystěhovali pře-
devším do Havířova, Poruby a př ilehlých 
obcí. Ale přesto se nás 30 odvážilo pohléd-
nout pravdě do očí a ujistili jsme se, že mládne 
jenom ta škola. Velmi srdečně nás přijala paní 
ředitelka Mgr. Ostřanská, provedla nás školou, 
která je i po těch letech obdivuhodně krásná, 

a seznámila nás s provozem. Při následném 
posezení ve Slezském dvoře jsme probrali 
všechny přítomné i nepřítomné a také ty, kteří 
už mezi nás nepřijdou. Chtěli bychom poděko-
vat naší paní učitelce Olince Bubeníkové, která 
se setkání i přes svůj vysoký věk zúčastnila 
a potěšila nás svými vzpomínkami. Děkujeme 
paní ředitelce Mgr. Ostřanské za milé přijetí 
a pozvání na příští rok, kdy škola slaví 90. naro-
zeniny. Velmi nás také potěšily dárečky od dětí 
ze školního klubu.

 Na příští setkání se těší  
Marie Sniegoňová a Mirka Pěčková. 

setkání spolužáků po 60 letech!

Ozdravný pobyt členů zO spccH
Členové ZO SPCCH si vyjeli na Ozdravný pobyt do Ludvíkova-Jeseníky. Nuda neměla šanci. 

Připravený program se střídal s hrou, odpočinkem a tanečkem, který připravila naše členka paní 
Edita Svobodová. Velký dík patří také předsedkyni paní Evě Stoškové. ZO SPCCH

Osobní 
asistence 
Ostravsko

Pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu vysokého věku nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby, nabízíme osobní asis-
tenci. Zájemci o službu Osobní asistence 
Ostravsko nás mohou oslovit na detašova-
ném pracovišti v Ostravě, ul. Bieblova 3, 
e-mailem: asistenceov@czp-msk.cz, nebo 
na telefonu: 596 115 318.

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s.
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Jak ten čas letí… 
Včera si hráli u nás ve školce a dnes už jsme je byli navštívit 

v Základní škole v Bartovicích. Po domluvě s paní učitelkou z první 
třídy jsme se vypravili v úterý 25. října podívat za našimi bývalými 
žáky. Naši současní si byli užít sportovní dopoledne na krásné nové 
zahradě u základní školy. Pro děti bylo připraveno několik sportovních 
úkolů, které se jim velmi líbily. Poté nás čekala prohlídka všech nových 
prvků a atrakcí na zahradě školy. Viděli jsme nejrůznější dřevěné hrací 
prvky, přírodní hudební prvky, na informačních tabulích paní učitelka 
přečetla dětem o stromech na této zahradě. Nakonec si děti společně 
vybarvily omalovánku s halloweenskou tématikou. Všichni jsme 
moc rádi viděli naše kamarády, bývalé spolužáky. Těšíme se na další 
návštěvu ve škole, kde se podíváme, jak velký pokrok naše „malé“ děti 
udělaly. 

Bc. Lucie Filipová a Marcela Římánková
MŠ Za Ještěrkou 8, Ostrava ‑Bartovice

slavnost dýní
Podzim a zdobení dýní patří neodmyslitelně k sobě. Proto jsme 

v naší Mateřské škole Radvanice dne 07. 11. 2016 uspořádali Slav- 
nost dýní. 

A jak tento den u nás v MŠ probíhal? Dopoledne bylo zapotřebí 
připravit dýně, což bylo úkolem dětí. Všechny dýně (a že jich bylo 
požehnaně) důkladně vydlabaly. Dále si děti vyrobily z papíru různé 
broučky a berušky. Odpoledne jsme se všichni již těšili, až přijdou 
rodiče, abychom společně vytvořili ty nejkrásnější dýňové lucerničky. 
Přivítali jsme také „tetu“ Lenu s jejími asistentkami (agentura Lena), 
abychom vše zvládli na jedničku. S vyřezáváním dýní nám nejvíce 
pomohli šikovní tatínkové. Jejich fantazie při práci byla obdivuhodná. 
Naše děti společně s maminkami zase vytvářely pomocí podzimního 
listí papírové dýně. Jedna byla krásnější než druhá a vyzdobily nám 
tak všechny třídy. Dýňové lucerničky, do kterých jsme vložili zapá-
lené svíčky, jsme umístili ven před mateřskou školu okolo připravené 
postýlky pro broučky a berušky. Teď přišla ta pravá chvíle rozsví-
tit i lampióny či lucerničky a za zpěvu písně „Na mravenčí pasece“ 
se vydat na cestu ulicemi Radvanic vyprovodit všechny broučky 
a berušky na jejich poslední cestě před zimním spánkem. Po návratu 
z podzimní procházky děti uložily všechny své (papírové) broučky 
a berušky do postýlky. A aby se jim sladce spalo až do jara, zazpívali 
jsme jim na dobrou noc „Mravenčí ukolébavku“. 

Tato akce byla částečně hrazena z peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, z dotace, která byla naší mateřské škole 
poskytnuta pro rok 2016.

Jsme velice rádi, že máme ve školce nejen kreativní děti, ale 
také i rodiče, kterým touto cestou děkujeme za jejich velkou účast. 
Poděkování patří také strážníkům Městské policie – služebna 
Radvanice – za bezpečný dohled nad celým průvodem.

Bc. Martina Stankušová
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D n e  21.10 .  p r o b ě h l  d r u h ý  r o č n í k 
„Štrúdlování“ pořádaný statutárním měs-
tem Ostrava, městským obvodem Radvanice 
a Bartovice. MŠ Radvanice nezahálela a zapo-
jila se také. Nejen děti ve školce, ale i maminky, 
tatínkové, babičky. 

Dne 20.10. jsme uspořádali akci s názvem 
„Pohádkoví kuchaři“. 

Ráno jsme s dětmi na třídách připravili 
štrúdly, děti válely těsto, strouhaly jablka a také 
hojně ochutnávaly. Paní kuchařky nám vše 
upekly a s dětmi jsme za doprovodu linoucí se 

vůně čekali na výsledek. Vše 
se povedlo a tak jsme se těšili 
na odpoledne, které pokračo-
valo v kulinářském duchu.

Odpoled ne př icházely 
maminky s voňavými štrúdly 
všech chutí, př ipravenými 
na soutěž a př ipojovaly se 
k dětem na t ř ídy, kde nás 
čekalo zábavné odpoledne. 
Rodiče soutěžili s dětmi v růz-
ných disciplínách. Museli 
„uvařit“ speciality z různých 
druhů surovin, ochutnávali 
pochut iny (sladké, slané, 
ale i kyselé) a to vše se zavá-
zanýma očima. Soutěž i l i 
v navlékání těstovin na špej-
li˝a hráli společenské hry. 

A aby nám při soutěžích 
nevyhládlo, připravily nám 
paní kuchařky jednohubky 
s různými druhy pomazánek 
a zeleniny, které běžně děti 
svačí v MŠ. Rodiče měli mož-
nost ochutnat, podívat se, jaké 

dobroty dětem ve ŠJ paní kuchařky připravují, 
popřípadě si mohli odnést recept domů.

Celou tuto krásnou akci jsme mohli připra-
vit díky finanční podpoře 5 000 Kč, na kterou 
přispělo statutárního město Ostrava, městský 
obvod Radvanice a Bartovice. 

Naše pekařské umění a zapojení do sou-
těže př išla odměnit paní starostka Mgr. 
Šárka Tekielová, která dětem donesla pohád-
kové knížky a krásná keramická jablíčka za 
2. a 3. místo v kategorii slané štrúdly. 

Děti měly velkou radost a už se těšíme na 
příští ročník! Bc. Renata Karpíšková

V úterý 25. 10. se dět i prvního stupně 
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p. 
o., odloučeného pracoviště Trnkovecká, 
vrhly do vyrábění masek. Třídy se naplnily 
tajemnými příběhy, povídali jsme si o tra-
dici Halloweenu i Dušiček. Pod rukama se 
dětem z papírů vynořovali upíř i, zombíci, 
duchové a další t ajuplné postavy. Kluci 

a holky představili v sále školy své masky 
při již tradiční soutěži „slalom na koštěti“ 
a divokém tanci. Všichni si odnesli domů 
pusu plnou slad kost í  a  v ýherci  i  pěk né 
diplomy.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká,  
Text i foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

„pohádkoví kuchaři“

Trnkovecký sál plný strašidel

Na podzim nás naši zahrádkáři požádali, ať 
jim nazdobíme dýně, které pak budou vystaveny 
na výstavě „Život na zahradě“. S chutí a elánem 
jsme se pustili do práce. Žáci druhého stupně 
dýně dlabali, zdobili ubrouskovou technikou 
a z některých pak ještě vyrobili ježky, pavouka, 
páva, sovu a myšku. Všechny to moc bavilo 
a dýně byly krásné. Své výtvory si nenechali 
jen pro sebe a uspořádali i malou výstavu pro 
žáky prvního stupně ve vestibulu školy. A pak 
už dýně putovaly na výstaviště Černá louka do 
Ostravy. Odměnou pro žáky i pedagogy byly 
volné vstupenky na výstavu, dárkové tašky 
a sladkosti. Moc děkujeme zahrádkářům ČZS 
Radvanice.

ZŠ Vrchlického, odl. prac.Trnkovecká,  
Text i foto: Mgr. Martina Linhartová.

zdobení dýní 
na Trnkovci



Nedávná změna letního času na zimní 
napovídá, že se nezadržitelně bl íž í čas 
vánočních svátků. Tyto chvíle jsou spo
jeny s  rod i nnou pohodou,  z vol něn ím 
od pracovního tempa a odpočinkem od 
stresu, který na člověka v průběhu roku 
působí. Než se však těchto okamžiků člo
věk dočká, prochází obdobím, které je 
snad z celého roku nejnáročnější , co se 
náporu na psychiku týče. Důvodem bývá 
skutečnost, že vše odkládáme na poslední 
chvíli, ať už je to příprava domácností na 
svátky, nakupování dárků nebo dořešení 
všech pracovních zálež itost í . Poslední 
měsíc před Vánocemi tak bývá charak
ter ist ický t ím, že l idé houfně okupují 
obchodní domy s dlouhými seznamy, co 
všechno musí nakoupit , spěchají ,  jsou 
nervózní a nedávají si pozor. 

Když k tomu všemu připočteme fakt, že 
u sebe nosí větší f inanční obnosy, jelikož 
kromě potravin počítají i s nákupem dárků pro 
své nejbližší, je jasné, že je to doslova úrodné 
pole pro pachatele krádeží. Ti nemusejí být ani 
zvlášť vynalézaví, jelikož vědí, že lidé doplatí 
na své stereotypní chování a stres, ve kterém 
chodí nakupovat. 

Zlodějům tedy bohatě postačí situace, kdy 
si nakupující odloží kabelku, batoh či tašku 
do nákupního vozíku. A je úplně jedno, jestli 
se tyto odložené věci nacházejí v odkláda-
cím výklopném prostoru nebo na samém 
dně vozíku. Pachateli ke krádeži stačí velmi 
krátký okamžik. Většinou kolem své „oběti“ 
slídí, pohybuje se v těsném okolí a čeká na 
svou šanci. Najednou přijde chvíle, kdy se 
nakupující na zlomek sekundy otočí k regálu 
za zbožím, které ho zajímá a to je přesně ten 
krit ický okamžik. Pachatel blesku rychle 
z vozíku nic netušícího, zaneprázdněného 
nakupujícího vytahuje kabelku, dává si ji 

do svého vozíku, kde má připravenou vel-
kou nákupní tašku k maskování svého lupu 
a odchází pryč. Někteří u sebe ani nákupní 
vozík k maskování nemají a tak ve chvíli, kde 
se vyhlédnuté kabelky zmocní, rovnou urych-
leně opouští nákupní plochu. Poškozenému, 
který v kabelce kromě dokladů měl peníze na 
nákup, zbydou jen oči pro pláč. 

Druhým velmi častým momentem, který 
pachatelé zneužívají je chvíle, která přichází 
po samotném nakupování. Nakupující zaplatí 
za nákup u pokladny a poté se s vozíkem vydá 
ke svému vozu, aby si nákup uložil do kufru. 
Někteří lidé však mají zažitý velmi nebez-
pečný zlozvyk, a to ten, že si před samotným 
vykládáním nákupu do zadní části vozidla 
nejprve položí na sedadlo ř idiče či spolu-
jezdce již zmíněnou kabelku, batoh či tašku. 
Přirozeně si přední část vozu neuzamknou 
a odeberou se věnovat vykládání nákupu 
z vozíku. Někdy u této činnosti i telefonují 
blízkým, například, že už jsou na cestě domů. 
Takto zaneprázdněný člověk na přeplněném 
parkovišti nestačí postřehnout, že se k přední 
části jeho vozu doslova připlížil pachatel, 
který si potichu otvírá přední dveře a ze seda-
del bere to, co mu nepatří. Tyto nemilé zkuše-
nosti připraví člověka nejen o dobrou náladu, 
ale mnohdy o velké finanční částky, osobní 
věci, klíče od bytu, někdy i mobilní telefon, 
platební karty a samozřejmě doklady. Kromě 
starostí s přípravou domácností na svátky, 
tak přibývají i starosti s vyřizováním nových 
dokladů, výměnou zámků dveří v bydlišti 
apod. Aby k těmto událostem nedocházelo, 
snaží se moravskoslezští policisté apelovat 
na veřejnost pomocí informační kampaně 
„KDO s KOHO“, aby dbala základních zásad 
bezpečného nakupování. S kampaní poli-
cisté navštíví spolupracující obchodní domy 
na území Moravskoslezského kraje v období 

od 23. listopadu do vánočních svátků. Budou 
zákazníky informovat o způsobech bezpeč-
ného nakupování a upozorňovat na rizikové 
situace, kterých pachatelé stále dokola vyu-
žívají ke krádežím. Pro občany mají policisté 
v rámci kampaně př ipraveny informační 
letáky a plakáty, které budou umístěny vidi-
telně v obchodních domech, úřadech i na 
policejních stanicích. Na nákupních plochách 
některých obchodních domů budou ke slyšení 
i připravené zvukové spoty a samotní poli-
cisté budou mít během svých preventivních 
akcí k dispozici i videoklip, který zachycuje 
reálné krádeže. Závěrem nezbývá, než dodat: 
Nespoléhejte se na to, že zrovna Vám se 
nemůže taková situace přihodit a nenechte si 
vzít, co je Vaše!

Zdroj: PČR

V sIlOe 
jste vítáni
Přijďte mezi nás a zapojte se jako dobrovolník 
ve středisku Slezské diakonie SILOE Ostrava, 
které poskytuje sociální služby pro seniory 
s poruchami paměti v nově zrekonstruované 
budově v Ostravě-Nové Vsi. Každý Váš úsměv, 
chvilka věnovaná společné procházce nebo 
povídání si je velkým darem. Můžeme Vám 
nabídnout přátelské a profesionální prostředí, 
možnost získání dovedností pro pracovní 
uplatnění a hlavně smysluplně strávený čas 
s lidmi, kteří to ocení a potřebují. V případě 
zájmu prosím kontaktujte koordinátora dobro-
volnictví na tel.: 731 130 175 nebo e-mailem: 
d.c@slezskadiakonie.cz

Petra Šuláková

„KdO s KOHO“

Odpadová společnost OZO Ostrava v 
rámci snahy o zkvalitnění a maximální 
zjednodušení třídění odpadu u nevidomých 
občanů nainstalovala koncem listopadu 2016 
v Ostravě na 18 kontejnerových stanovištích 
na separovaný odpad speciální samolepky 
pro nevidomé a slabozraké. Jedná se o štítky 

s piktogramem a nápisem v Brailleovu písmu 
na žlutých, modrých a zelených kontejnerech. 
Speciální štítky by měly nevidomým usnadnit 
třídění odpadu. Vhodná místa OZO vybralo 
s pomocí Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých v Ostravě.

„ Místa jsme vybrali ve spolupráci se 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabo-
zrakých v Ostravě (SONS), která nám poradila 
vhodné lokality. Následně jsme pořídili speci-
ální štítky a vybavili jimi v těchto lokalitách kon-
tejnery na separovaný odpad – tedy kontejnery 
na papír, sklo a plasty sbírané spolu s kovy a tet-
rapaky. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci k tomu, 
aby se i pro nevidomé a slabozraké spoluobčany 
stalo třídění hračkou!“ říká mluvčí odpadové 
společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová, tisková mluvčí OZO 

Ostrava s.r.o.
E: karasova@ozoostrava.cz, T: 596 251 341, 602 

183 374

OzO usnadňuje třídění nevidomým 



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	

VÝVOZ 
SEPTIKU 

A ŽUMP – 8 m3 
Fa Ivan Buš 
Na Hermaně 301/16, 
739 32 Vratimov 

mail: muj.cuc@
seznam.cz 

mobil 792 304 517 

Po dohodě i v So a Ne. 

Prodám čtyřfunkční – 
polohovací elektrickou 

postel Burmeier 
za 9 500 Kč.  

(Původní cena 18 000 Kč) bez 
matrace. Tel.č. 736 135 875 

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

Prodám 
garáž

 v O.-Radvanicích na 
ul. Na Hrázkách za 

22 000 Kč. 

Bližší informace na 
tel. č. 736 200 296

inzerce

Ostravané, kteří během prosince odvezou do některého ze sběrných 
dvorů OZO Ostrava odpad z předvánočního úklidu, dostanou dárek – 
nový třídílný set tašek na třídění odpadu. Akce bude probíhat v ostrav-
ských sběrných dvorech od 1. do 22. prosince. Nový set tašek je možné 
získat i výměnou za staré tašky OZO Ostrava. Počet tašek je ale omezený, 
takže by zájemci o nové bezplatné sety tašek neměli s úklidem odpadu a 
jeho odvozem do sběrného dvora zbytečně otálet! 

„Naším cílem je veškerý odpad v naší svozové oblasti řešit ekonomicky 
a s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí. V Ostravě v sou-
časné době funguje 12 sběrných dvorů, což znamená zhruba jeden sběrný 
dvůr na dva obvody, takže je mají všichni občané v poměrně blízkém 
dosahu. Stále je ale bohužel mezi námi dost těch, kteří starý nábytek či jiný 
objemný odpad vyhodí k popelnicím a neuvědomují si, že tak vytvářejí 
černou skládku. Lidé by proto měli myslet na to, že odložením odpadu do 
sběrného dvora šetří životní prostředí. Navíc až na velkoobjemový odpad, 
jako je suť nebo stavební odpad, mohou veškerý odpad v ostravských 
sběrných dvorech odevzdat zcela bezplatně,“ říká jednatel odpadové spo-
lečnosti OZO Ostrava Karel Belda a pokračuje: „Proto jsme vymysleli 
kampaň, která má občany k odvozu odpadu do sběrného dvora motivovat. 

Sety tašek na třídění odpadu se nám velice osvědčily. Před čtyřmi lety 
přivedly ke třídění i ty, kteří původně netřídili, věříme, že teď přivedou 
do sběrných dvorů i ty občany, kteří sběrné dvory do té doby nevyužívali. 
Stačí přivézt odpad z předvánočního úklidu nebo původní starý set tašek, 
za který dostanou úplně novou sadu. Ale pozor, k dispozici máme „jen“ 
4500 setů separačních tašek. Takže nové tašky na třídění mohou zájemci 
získat jen do vydání zásob, s úklidem by proto neměli zbytečně otálet a 
odpad do sběrného dvora odvézt co nejdříve!“ O celé kampani bude veřej-
nost informována hlavně na webových stránkách a na facebooku OZO 
Ostrava a prostřednictvím outdoorové reklamy.

Mgr. Bc. Kateřina Šreková
komunikace projektů

OzO Ostrava naděluje za vánoční úklid

ZVEME VÁS…
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KONcERT VÁžNé hUDBy


