
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice Vám i v letošním roce 
připravil očkování psů proti vzteklině. Zároveň 
je možné označit psa čipem. 

Jak uvedl starosta Aleš Boháč: „Rozhodli 
jsme se chovatelům psů umožnit větší pohodlí při 
očkování, nabídnout další služby spojené s drob-
nou veterinární prohlídkou a zároveň zohlednit 
přísné hygienické podmínky vyplývající z opat-
ření proti koronaviru. Lidé budou moci své psí 
miláčky chodit očkovat v delších časových inter-
valech, aby se netvořila zbytečná fronta, která 
stresuje jak pejsky, tak některé jejich majitele, ale 
taktéž větší rozestupy umožní eliminovat nákazu 
nemocí covid-19. Také prostory pro očkování 
budou letos o pár metrů jinde než v letech minu-
lých. Majitelé psů mohou přijít jak do bartovické 
veterinární ordinace, kde budou vyhrazeny 
hodiny přednostně pro očkování psů, tak lze přijít 
na očkování do Radvanic k nové budově hasičské 

zbrojnice, která má vchod z Havláskovy ulice, 
vedle budovy základní školy.“

Očkování provede privátní veterinární ordi-
nace MVDr. Jiřího Toty, CSc., u psů starších 6 
měsíců. Očkování je povinné na základě zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Termíny:
 STŘEDA 9. ZÁŘÍ 2020 10.00 – 16.00 h. 
v Ostravě‑Bartovicích 
ve veterinární ordinaci MVDr. Jiřího Toty, 
CSc., Pod Březinkou 406/6 
 STŘEDA 16. ZÁŘÍ 2020 10.00 – 16.00 h. 
v Ostravě‑Radvanicích
u hasičské zbrojnice z ul. Havláskova od 
základní školy

Cena za očkování je stanovena ve výši 100 Kč 
za 1letou vakcínu. Nově bude možné zvolit 

vakcínu 3letou za 280 Kč. Poplatek bude vybrán 
v místě konání očkování. V ceně je zahrnut vete-
rinární výkon, cena vakcíny a zdravotnického 
materiálu, potvrzení o očkování.
Upozornění!

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byl i  opat řen i náhubkem 
a doprovázela je dospělá osoba. Náhradní ter-
mín očkování není stanoven. Majitelé psů mají 
možnost psy dovakcínovat ve veterinární ordi-
naci v Ostravě-Bartovicích (pondělí – pátek 
od 17.00 do 19.00 hodin), případně si očkování 
zajistit v jiné veterinární ordinaci již za plnou 
cenu. 

Případné dotazy směřujte na Lucii Bart-
kovou: lbartkova@radvanice.ostrava.cz nebo 
tel. č. 599 416 133.
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Každoroční rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ 
Vrchlického proběhlo i letos v obřadní síni za 
přítomnosti vedení městského obvodu, ředi-
telky školy a vyučujících. Žáci si v poslední 
červnový den vyslechli povzbudivá slova pana 
starosty a obdrželi drobné dárky. 

Přejeme žákům, aby jejich kroky po prázd-
ninách směřovaly ke studijním a profesním 
cílům, které si sami zvolili a zároveň je napl-
nili novým poznáním a spokojeností.

(red)

rozloučení s žáky devátých tříd

pOzVÁNKa 
na povinné očkování 
psů proti vzteklině



Rada městského obvodu na 38. schůzi 
konané dne 17. června 2020, mimo jiné,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu pod názvem „Technický dozor a koor-
dinátor BOZP – Energetické úspory bytových 
domů v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích“ 
a o zaslání výzvy k podání nabídky,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch 
na hřbitovech v Radvanicích a Bartovicích“, 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce a o zaslání výzvy 
k podání nabídky uchazečům,

- projednala předložené cenové nabídky na 
herní prvky v parku Kpt. Jaroše v Ostravě-
-Bartovicích a rozhodla o udělení výjimky ze 
způsobu zadávání veřejné zakázky a o uza-
vření smlouvy o dílo s firmou HRAS – zaří-
zení hřišť, s. r. o. na herní sestavu „Kvatro“,

- schválila s účinností od 1. července 2020 pro-
vozní a návštěvní řád Kouparku v Ostravě-
-Radvanicích,

- rozhodla o schválení záměru pronájmu části 
pozemku v areálu Kouparku v Ostravě-
Radvanicích k umístění stánku s občerstve-
ním,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebností a zakládají-
cích právo umístit a provést stavby na pozem-
cích na území městského obvodu,

- schválila rozpočtové opatření,
Rada městského obvodu na 39. schůzi 
konané dne 1. července 2020, mimo jiné,
- rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický 

dozor a koordinátor BOZP – Energetické 
úspory bytových domů v Ostravě -Radvani-
cích a Bartovicích“, část 1 – Technický dozor, 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uza-
vření příkazní smlouvy s Martinem Kurzem, 
IČ 06331904,

- rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický 
dozor a koordinátor BOZP – Energetické 
úspory bytových domů v Ostravě -Radva-
nicích a Bartovicích“, část 2 – Koordinátor 
BOZP, o výběru nejvýhodnější nabídky 
a o uzavření příkazní smlouvy s Ing. Martinem 
Slívou, IČ 73811882,

- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí-
dek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce pro stavbu pod názvem 
„Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbito-
vech v Radvanicích a Bartovicích“, o výběru 
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smluv 
o dílo se zhotovitelem SF-zemtrade s.r.o.,

- jmenovala s účinností od 2. července 2020, na 
návrh tajemníka úřadu městského obvodu, na 
pracovní místo vedoucího odboru organizač-
ního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu 
Bc. Šárku Krkoškovou,

- schválila s účinností od 1. srpna 2020 Dodatek 
č. 2 Organizačního řádu Úřadu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice,
- souhlasila s uzavřením darovací smlouvy na 

přenosné měřící zařízení Dräger X – am 5000 
vč. příslušenství s Moravskoslezským krajem 
a svěřením zařízení do majetku městského 
obvodu pro JSDH Ostrava -Radvanice,

- na základě žádosti statutárního města Ostravy 
rozhodla souhlasit s nabytím daru a násled-
ným svěřením částí pozemku p.č. 1487/1, 
ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. 
Bartovice, do správy městského obvodu,

Zastupitelstvo městského obvodu 
na 9. zasedání konaném dne 18. června, 
mimo jiné,
- schválilo zprávu o výsledku hospodaření 

městského obvodu Radvanice a Bartovice 
za rok 2019 (závěrečný účet) s tím, že sou-
hlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, 
finanční vypořádání se státním rozpočtem, 
se statutárním městem Ostrava a s příspěvko-
vými organizacemi za rok 2019,

- schválilo účetní závěrku sestavenou k 31. pro-
sinci 2019 za rok 2019,

- schválilo návrh na rozdělení volných zdrojů 
u základního běžného účtu včetně rozpočto-
vého opatření,

- rozhodlo o poskytnutí a neposkytnutí účelo-
vých dotací z rozpočtu městského obvodu na 
rok 2020 včetně rozpočtového opatření,

- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z roz-
počtu městského obvodu za leden – březen 2020 
včetně provedených rozpočtových opatření,

- projednalo majetkové záležitosti městského 
obvodu.

Kateřina Zdražilová,
tajemnice

KamerOVÝ sYsTÉm 
NapOmÁHÁ OdHaLOVaT 
prOTIprÁVNÍ JedNÁNÍ

Městská policie 
Ostrava již několik  
let využívá městský 
kamerový moni-
torovací systém, 
k te r ý u mož ňuje 
pružně a efektivně 
reagovat na zjiš-
těná prot iprávní 
jednání a v některých případech nahrazuje také 
absenci svědků. Díky neustálému monitorování 
rizikových míst se strážníkům daří lépe odhalo-
vat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu 
a záběry z kamer jsou mnohdy předávány Policii 
ČR k následnému použití v důkazním řízení či 
identifikaci pachatele trestného činu.

V městském obvodě Radvanice a Bartovice 
je vytipováno celkem pět míst, která monitoruje 
celkem deset kamer. Obsluha městského kame-
rového systému se v Radvanicích zaměřuje 
zejména na areál bývalého koupaliště u ulice 
Poláškova, kde dochází ke konzumaci alkoholu 
a s tím spojeným poškozováním majetku obce 
a narušování veřejného pořádku. Další kamery 
jsou třeba také na obou hřbitovech městského 
obvodu.

Díky městskému kamerovému systému a včas-
ným reakcím strážníků se podařilo eliminovat 
výše popsaná protiprávní jednání na minimum. 
Zároveň apelujeme na občany, aby s nahlášením 
deliktů neotáleli příliš dlouho, neboť záznamy 
z kamer se uchovávají jen po určitou dobu. S delší 
časovou prodlevou už obvykle nebývá možné 
nahrávky zhlédnout.

Zdroj: Městská policie Ostrava
(red)
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z jednání místní samosprávy

setkání s ministrem
životního prostředí

Ilustrační foto Q

V první červencový den došlo v Ostravě 
k setkání starosty našeho městského obvodu 
Aleše Boháče s ministrem životního prostředí 
ČR Richardem Brabcem. Tématem rozho-
voru byla problematika modro-žlutých popel-
nic. Byly prezentovány výsledky měření, 
na jejichž základě bylo prokázáno snížení 

komunálního odpadu o cca 40%. Cílem bylo 
informovat ministerstvo o efektivitě projektu 
a získat tak povolení na rozšíření i do dalších 
oblastí. Rozhovory se také dotkly problema-
tiky společnosti Liberty Ostrava a o možnos-
tech získání dalších dotací v oblasti životního 
prostředí. (red)
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Před cca 10 lety z důvodu bezpečnosti 
a zklidnění silničního provozu byly na sil-
nici ulice Těšínské, která je v majetku kraje, 
instalovány betonové city-bloky. V červenci 
jsme konečně mohli nevzhledné zábrany 
ze silnice ve směru od velkého kruhového 
objezdu na Šenov odvézt. Jednotlivé beto-
nové díly nabízíme k odkupu a část jich 
využijeme jako zábranu v místech častých 
černých skládek.

 Majitelem komunikace, tedy krajem, budou 
city-bloky průběžně nahrazovány silniční 
obrubou a městský obvod v dotčeném prostoru 
vytvoří z důvodu estetizace záhony s květinami. 
Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při průjezdu 
daným místem.

Dále probíhají jednání o podle nás lepším 
způsobu zklidnění silnice, a to instalací static-
kého radarového měření. O výsledcích jednání 
vás budeme informovat. Aleš Boháč, starosta

z ulice Těšínské mizí  
betonové city-bloky

Chraňme 
naše lesy

Množí se nám příspěvky čtenářů, kteří 
upozorňují na černé skládky v lese. Je 
nevídané, kam všude lidé odkládají odpad. 
Děkujeme všem, kterým není příroda lhos-
tejná, že hlásí tyto přestupky na městskou 
policii, která je k řešení kompetentní.

Upozorňujeme, že je zákaz vjezdu 
motorových vozidel do lesů, včetně moto-
rek a čtyřkolek, jejichž pohyb byl taktéž 
několikrát zaznamenán. Řidiči mohou být 
pokutováni nejen ze strany policie, ale také 
samotnými myslivci, jejichž předseda nám 
předal podněty. 

Zároveň upozorňujeme občany, kteří se 
po lesích pohybují se svými psy, že je nesmí 
nechat volně pobíhat, neboť ohrožují volně 
žijící živočichy, od kterých se mohou také 
nakazit nemocemi přenášeny divokou zvěří. 

Kolem bartovického hřbitova, v pro-
storách kolem LDN a ul. Na Návrší moni-
torujeme pohyb divokých prasat, zejména 
v houštinách, kde vyvedly bachyně své 
mladé. Nezřídka se stává, že zaútočí i na člo-
věka. Proto je třeba dbát opatrnosti a hustým 
porostům se raději vyhýbat. (red)

pozvánka 
na zkoušky 
upotřebitelnosti 
loveckých psů

Pod záštitou Okresního mysliveckého 
spolku Ostrava se ve dnech 1. 8. budou konat 
v naší honitbě lesní zkoušky ohařů, 2. 8. lesní 
zkoušky ostatních plemen, 6. 9. se budou 
konat všestranné zkoušky ohařů a 26. 9. se 
budou konat barvařské zkoušky. Slavnostní 
zahájení každých zkoušek bude v 8 hodin, 
ukončení v cca 15 hodin před hasičskou 
zbrojnicí v Bartovicích. Zájemci o mysli-
veckou kynologii budou vítáni. Součástí je 
i tradiční myslivecká kuchyně. Zkoušky se 
budou konat v bartovickém lese za vodárnou. 
Prosíme občany, zejména chovatele psů, aby 
v tyto dny lokalitu nenavštěvovali, neboť by 
mohli narušit průběh zkoušek. U zkoušek se 
střílí z loveckých zbraní.

Myslivecký spolek Ostrava ‑Radvanice

Ilustrační foto Q

Ilustrační foto Q

Prázdniny se nám přehouply do druhé 
půlky a určitě se hodí připomenout několik 
preventivních rad, na které ve svých projek-
tech upozorňuje Policie ČR.

Za prvních pět měsíců letošního roku poli-
cisté v Moravskoslezském kraji registrovali 
okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, 
rodinných domů a víkendových chat. V porov-
nání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 
jsou údaje obdobné. Rovněž předmět zájmů ze 
strany pachatelů se za poslední dobu nemění. 
Převládá finanční hotovost, šperky z drahých 
kovů či menší spotřební elektronika (note-
booky, mobilní telefony, tablety či fotoapa-
ráty).

Moravskoslezští policisté různorodou for-
mou působí na širokou veřejnost při osvětě 
a předávání preventivních rad a informací 
v souvislosti s předcházením uvedené trestné 
činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí, 
dohled při běžném výkonu služby či realizaci 
přednášek nebo mediální výstupy. I přes uve-
dené nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak 
existuje několik možností preventivního cha-
rakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela 
odradit. Jedním z nástrojů prevence majetkové 
trestné činnosti uvedeného charakteru je pro-
jekt Policie České republiky a Ministerstva 
vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte 
se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ 
představený veřejnosti již v roce 2018, který 
byl v dalších letech aktualizován. V rámci 
něj mohou občané využít mobilní aplikaci 

s názvem „Zabezpečte se“, která rovněž prošla 
„vylepšením“ (více na: https://www.policie.
cz/clanek/novypreventivni-projekt-na-ochra-
nu-majetku.aspx).

Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí 
některá preventivní doporučení:
• Při zabezpečení objektu je vhodné kombino-

vat mechanické a elektronické prvky.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost, napří-

klad na sociálních sítích.
• Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít 

okna, uzamknout dveře, použít mechanické 
prvky, případně zapnout alarm), rovněž i při 
krátkodobém opuštění objektu (například 
při práci na zahradě apod.).

• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný 
prostor před objektem.

• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, 
pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete 
na pojištění.

• Určitou výhodou mohou být dobré sousedské 
vztahy. Je důležité nebýt lhostejní k ostat-
ním, pomáhat si, a také všímat si podezřelých 
osob či vozidel.
Další hodnotné informace mohou občané zís-

kat na internetových stránkách www.stopvlou-
pani.cz

Zdroj: Policie ČR

máte svůj majetek v bezpečí?
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v měsíci srpnu
Kalendář událostí

7. 8. 19.00 Restaurace Ještěrka – 
Joe After Trio

7. 8. 19.00
Hostinec Na 
Trnkovci – písničkář 
Roman Petr

14. 8. 17.00
Vinný sklep U Sládků – 
cimbálová muzika 
Tolar

14. 8. 19.00
Restaurace 
U Vašíčků – kapela 
TRB

14. 8. 19.00 Penzion Magda – 
cimbálovka Iršava

21. 8. 18.00
Restaurace Slezský 
dvůr – Davide 
Mattiolli

22. 8. 20.00
Letní kino ve dvoře 
radnice – Chlap na 
střídačku

28. 8. 19.00 Restaurace U Káňů – 
Two Guitars

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Vážení rodiče,
začátkem října 2020 proběhne na naší radnici 
vítání občánků narozených v období od 1. pro-
since 2019 do 30. dubna 2020 a ve druhé polovině 
října 2020 proběhne vítání občánků narozených 
v období od 1. května 2020 do 30. září 2020. 
Městský obvod Radvanice a Bartovice přistou-
pil k opětovnému zasílání pozvánek a přihlášek 
na vítání občánků na jméno a adresu trvalého 
pobytu dítěte. Rozesílání proběhne v průběhu 
září a října 2020 s upřesněným termínem konání. 
Přihlášky jsou rovněž k dispozici na webu měst-
ského obvodu, případně si přihlášku můžete 
vyzvednout přímo na matrice Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice. Pokud 
tedy budete mít zájem o slavnostní obřad vítání 
nových občánků městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, dostavte se do kanceláře matriky, 1. 
patro, č. dv. 14 s platným občanským průkazem, 
rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou.

Bližší informace podá referentka agendy 
matriky Bc. Šárka Krkošková, tel. 599416121, 
e-mail: skrkoskova@radvanice.ostrava.cz

Fotografování
Vážení rodiče,
během slavnostních obřadů vítání občánků, 
které probíhají na naši radnici, Vám bude k dis-
pozici fotograf, který zajišťuje městský obvod 

Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje 
fotografie celého obřadu, jejichž rodiče o tuto 
službu projeví zájem. Všechny fotografie jsou 
zdokumentované na společném nosiči, který 
věnuje vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice jako dodatečný dárek ze slavnost-
ního obřadu vítání občánků. Fotografie jsou 
zpravidla vyhotovené do 14 dnů ode dne konání 
obřadu a jsou připravené k vyzvednutí v kance-
láři matriky, 1. patře, č. dv. 14. Vlastní fotografie 
je možné pořizovat po skončení obřadu.

Odbor OaVV

Dne 22. 8. 2020 oslaví  
krásných 50 let  
pan

Dalibor Pavelek.
Mnoho štěstí, zdraví, 
pohody a lásky
Přeje manželka Ingrid, táta Václav, 
syn Dalibor a Břéťa a Rosťa 
s rodinami.

Dne 20. 8. 2020 se dožívá paní 

Marie Bělicová 
krásných 60 let.

Milá Majko, hodně štěstí a zdraví do 
lepšího života Ti ze srdíčka přejí
Eliška, Zdeňka, Miládka, Luděk 

s rodinou, Marcelka s rodinou, Ondra 
s Radkou a František s Dankou.
Za všechny známé přejí Eliška 

a Zdeňka.

moštování
Radvaničtí zahrádkáři oznamují,  

že zahájí moštování 26. 8. od 14 hod. do 18 hod.
Moštovat se bude každou středu ve stejném čase.

Výbor ČZS – Ravanice
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Dne 20. srpna 2020 si připomínáme  
4. smutné výročí úmrtí  

pana

Jaroslava Janíčka.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Vzpomíná manželka Jindra, syn Jaroslav  

a dcera Renáta s rodinami  
a všichni příbuzní a známí.

Dne 27. srpna 2020 si připomínáme  
1. smutné výročí úmrtí paní

Magdalény Rucké.

Dne 29. září by se dožila 73 let. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manžel Antonín a dcery Anna 
a Renáta s rodinami.

Dne 13. 8. 2020  
uplyne 5. smutné výročí. 

Kdy nás opustila 
paní

Anna Kaimová.
Všem, kdo jste ji znali a měli rádi,  

děkuje za tichou vzpomínku  
dcera Dana s rodinou.

Dne 21. 7. 2020 jsme vzpomněli  
1. smutné výročí úmrtí  

pana

Ludvíka Bolka 
z Bartovic.

Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají dcera Kamila s rodinou.

Chtěli bychom Ti k narozeninám přát, 
Však nemůžeme víc,  

než kytičku se svíčkou na hrob Ti dát.
Dne 8. 8. 2020 vzpomínáme  

nedožitých 80. narozenin  
pana

Edy Šlímara.
Vzpomíná manželka s rodinou.

Pro některé podnikatele byly trable spojené 
s koronavirem zatěžkávací zkouškou, ale jiní 
využili situace k rozjezdu svého podnikání. Do 
druhé skupiny patří právě pan Kotásek, který 
zjistil, že je o rozvoz jídla v našem městském 
obvodě poptávka. V gastronomii se pohybuje 
několik let a projekt vlastní výroby a prodeje 
pizzy měl v hlavě už dávno. Čekal však na nějaký 
impuls, který by ho k realizaci „nastartoval“. 
A tím byla právě situace spojená s covidem. 

V březnu začal přestavovat starou vino-
téku u hospůdky Ramses na kuchyni vhodnou 
k výrobě pizzy, od 1. června už své produkty 
prodával a rozvážel. Pizza je zde vyráběna ručně 
z kvalitní italské mouky pro každého zákazníka 
zvlášť. Pizzu můžete ochutnat, když si zajdete 
do Ramsesu třeba na pivo, můžete si ji koupit 
u okénka na místě, nebo si ji můžete objednat 

telefonicky s dovozem domů. Obyvatelé našeho 
městského obvodu mají rozvoz zdarma. Výběr 
je z 12 druhů pizzy a 3 druhů pizza chleba. Lze si 
koupit také dobroty vyrobené z tvarůžků. Cena 
klasické pizzy je 119 Kč, lepší pizzy 159 Kč, 
pizza chleba 69 Kč. Pokud si budete brát pizzu 
s sebou nebo si ji necháte dovézt domů, zaplatíte 
ještě 10 Kč za krabici.

Prodej a rozvoz pizzy je denně od 16 do 21 
hodin (v pátek a sobotu až do 22 hodin). 

Kontakt:
Lepší Pizza
Těšínská 365/475 (u Hospůdky Ramses)
Ostrava -Bartovice
Tel. 776 800 180
Facebook: Lepší PIZZA
www.lepsipizza.cz

pohádky 
dětí dětem

Jak už jsme informovali v předešlých čís-
lech RaB novin, připravujeme k 715. výročí 
založení Radvanic a Bartovic mimo jiné 
i pohádkovou knížku s texty vašich dětí. 
Naše nejmenší chceme zapojit do světa fan-
tazie a pohádek. Víme, že si rádi vymýšlejí 
různé své příběhy, které chceme sepsat do 
nové knížky s názvem „Pohádky dětí dětem“. 
Prázdniny jsou jistě inspirací k mnoha 
pohádkovým příběhům, proto rádi přivítáme 
sepsané pohádky dětí i jejich rodiči. Zaslané 
texty otiskneme v knížce i se jménem autora 
a doplníme věk dítěte. Pohádky vašich dětí 
nám můžete zasílat na e-mail: abohac@rad-
vanice.ostrava.cz.

(red)

LepšÍ pIzza



V poslední červnovou neděli se shro -
máždili na Bučinském rybníku malí rybáři 
z místních organizací ze Slezské Ostravy, 
O s t r av y-Z áb ř ehu ,  Br u š p e rk u ,  Še nova 
a Havířova, aby ukončili rybářskou sezónu 
ve svých rybářských k roužcích. Celkem 
27 dět í se mezi sebou utkalo v rybolovu. 
Všechny chytily alespoň nějakou rybu, což 
svědčí o jejich šikovnosti a nadšení pro svůj 
koníček. Ze dvou kol, která byla pro některé 
více či méně úspěšná, vzešli t ř i vítězové. 
Prvenství si vybojovala Anna Chudíková, 

druhý skončil Saša Vladař a třetí místo obsa-
dila Simona Paprčková. Dětem se podařilo 
dohromady chytit v 1. kole 14,147 kg ryb, ve 
2. kole 19,930 kg ryb. Dohromady tedy z vody 
vytáhly celkem 34,077 kg ryb. Nejvíce ryb 
se podařilo vytáhnout Lukáši Pavláskovi, 
který ve 2. kole nachytal 3,355 kg ryb, ale 
na umístění v první trojce to nestačilo. Jistě 
je zajímavé, že se na prvních místech umís-
t ily především malé slečny rybářky. Také 
věkové rozpětí soutěžících bylo docela velké. 
Nejmladšímu bylo 5 let, nejstarší mládežník 

byl téměř šestnáctiletý. Kromě vítězného 
poháru dostaly ceny všechny zúčastněné 
dět i .  Mohly se radovat z nov ých r ybář-
ských potřeb a náčiní nebo nových chytrých 
hodinek. O sladkou odměnu se pak zaslou-
žilo vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Starosta Aleš Boháč a místosta-
rostka Martina Stankušová osobně dětem 
pogratulovali a předali ceny. Nakonec byly 
všechny děti svolány na závěrečný nástup 
a silným hlasem zvolaly: „Petrův zdar!“ na 
počest rybářskému sportu. (red)
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malí rybáři ukončili sezónu soutěží v rybolovu

Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypa-
dat všelijak, letní prázdniny si i letos školáci uží-
vají v plné míře. Každý školák se nejvíce těší na 
volné dny, nové kamarády, letní tábory a veškerá 
dobrodružství, které s sebou prázdniny přiná-
šejí. Prázdniny však také přinášejí mnoho slo-
žitých situací nejen pro děti, ale také pro jejich 
rodiče, kteří musí i nadále chodit do zaměstnání. 
A tak se může stát, že starší děti zůstávají po 
dobu jejich pracovní doby sami. Pro bezpečnější 
prožití letních prázdnin jsme pro děti připravili 
pár užitečných rad.

Mladším dětem, na I. stupni základní školy, 
bychom doporučili následující:
V případě, že musíte zůstat sami doma,
- nikdy nikomu cizímu neotvírejte a neříkejte 

do domácího telefonu, že jste sami doma,
- při odchodu z domu byste měli uzavřít okna, 

uzamknout hlavní dveře,
- nechte rodičům vzkaz kam a s kým jste šli 

ven, popř. kdy se vrátíte,
- nenastupujte s cizími lidmi do výtahu.
Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub 
nebo koupání:
- nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně 

a neodkládejte je mimo svůj dosah třeba na 
hřišti,

- nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími 
lidmi, nic si od nich neberte a nikam s nimi 
nechoďte,

- při hrách, a to nejen v lese, můžete narazit na 
munici, s touto nikdy nemanipulujte a ihned 
přivolejte dospělého nebo volejte na linku 
158 (v případě manipulace s municí může 
dojít ke zranění, které může vést k trvalým 
následkům),

- při koupání v neznámých vodách respek-
tujte doporučení, jako je zákaz skákaní do 
vody nebo zákaz koupání – každé takové 
upozornění má svůj účel a je tam umístěno 
z nějakého závažného důvodu a ne proto, že 
by Vám dospělí záviděli, že máte prázdniny 
a můžete si užívat, zatím co oni musí chodit 
do zaměstnání,

- pokud byste se při procházce ať už lesem, par-
kem nebo Vám novým neznámým městem, 
ztratili, zůstaňte na místě a nikam nechoďte.

Cyklovýlety nebo jízda vozidlem:
- Před tím, než vyjedete s kamarády na kole 

někam na výlet, zkontrolujte si povinnou 
výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte 
na přilbu!

- Tak jako na jízdním kole musíte dbát bezpeč-
nosti, také při jízdě vozidlem jako spolujez-
dec musíte dodržovat určitá pravidla – jedním 
z nich je, že musíte být připoutáni bezpeč-
nostním pásem (nejen, že za nepřipoutání 
hrozí pokuta, ale také Vám bezpečnostní pás 
může při srážce zachránit život). 

Starší děti, na II. stupni základní školy, 
mohou využít rad uvedených níže.

I v období letních prázdnin se může stát, že 
počasí venku zrovna nesvádí k venkovním hrám 
a tak usedáte k televizi, počítači nebo mobilním 
telefonům. Zde platí:
- mějte však stále na paměti, že počítač Vám 

kamarády nevynahradí a myslete také na 
to, že pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, 
mnohem zdravější než sezení u počítače 
s ohnutými zády,

- nevěřte všemu, co na internetu píší a přesto, 
že navazujete třeba zrovna nová „on – line„ 
kamarádství, nezapomeňte, že i v bezpeč-
ném prostředí svého pokojíčku na Vás mohou 
číhat různá nebezpečí,

- zabezpečte správně svůj počítač – heslem, 
antivirovým programem apod.,

- chraňte své soukromí – nesdělujte svá tele-
fonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště,

- nikomu neposílejte své intimní fotografie, 
neodpovídejte na neslušné, vulgární nebo 
hrubé maily či vzkazy,

- nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž 
byste o tom řekli někomu jinému,

- nesdělujte informace o tom, kde se pohybu-
jete, nebo že odjíždíte např. na dovolenou 
apod.
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem 

bezpečné prožití letních prázdnin. 
por. Karla Špaltová,

nprap. Bc. Marika Jeličová 

BezpeČNÉ prÁzdNINY 
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inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 8. 2020

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	

moje radvanické dětství 
– mIrOsLaV KaLOUs *1927 – 4. část
Statutární město Ostrava podpořilo před časem vznik publikace Paměť Ostravy 2016–2018. Almanach prací 
z projektu Knihovny města Ostravy (2018) na stranách 46–50 otiskl pod názvem Moje radvanické dětství 
zajímavé vzpomínky radvanického rodáka Miroslava Kalouse (* 1927). Rozhodli jsme se čtenářům velmi 
působivé čtení v několika částech přiblížit:

V roce 1942 v rámci heydrichiády byly uzavřeny 
střední školy, studenti se museli nahlásit na pracovní 
úřad v Přívoze a byli poslání na nucené práce převážně 
do válečné výroby – do Vítkovických železáren, do 
Glassnerovy továrny, do chemičky. Studenti prů-
myslových škol byli nasazeni do oddílů Technische 
Nothilfe do Německa, vzpomínám na dva kamarády 
Miroslava Marenčáka a Čestmíra Sládka, kteří tam 
při náletu zahynuli. Já jsem se s velkým štěstím dostal 
do tiskárny České slovo / Melantrich v domě, kde 
dnes u Elektry sídlí Městské informační centrum. 
Musel jsem se zavázat na čtyři roky, a že se vyučím 
sazečem – typografem. Vnímal jsem tiskárnu jako 
svatyni, ve které se pěstovala čeština, tiskly se tam 
noviny. Výtvarná stránka tiskovin a publikací byla na 
velmi dobré typografické úrovni. Dům vedle byl ještě 
z původní zástavby, jen jednopatrový, ale důležitý – 
byl tam Mičko koloniál a my si tam chodili s potra-
vinovými lístky pro svačinu. A hned vedle bylo ještě 
holičství. V září 1944 nás opět pracovní úřad vyu-
žil – byli jsme hromadně odvezeni do Rožnova pod 
Radhoštěm, kde jsme jako pracovní čety mladých 
kopali podél cesty na Slovensko zákopy pro němec-
kou armádu. Před Vánoci nás pak odvezli kopat na 
Hlučínsko – tam byla zima, mrzli jsme, jedinou 
chvilku oddechu jsme našli v ludgeřovickém kostele, 
kam nás místní farář pustil, a kde jsme dostali horký 
čaj. S blížící se frontou bylo kopání čím dál nebez-
pečnější, slyšeli jsme dělostřelbu, létala nad námi 
průzkumná letadla. 

V tiskárně jsem pracoval ještě po válce a musím 
říct, že jsme byli plni opovržení a nenávisti za to, co 
Němci udělali lidem, zvlášť co jsme slyšeli od navrá-
tilců o koncentračních táborech. Pomstili jsme se po 
svém: namísto Němec jsme psali němec. Pohlaváři, 
kteří byli na konci války zajištěni, byli přiděleni 
na bourání bombardováním poškozených budov. 
Rozebrání Německého domu německýma rukama 
představovalo dokonanou potupu. 

Osvobození naší republiky pro mě znamenalo 
více, než si kdo umí představit. Najednou jsem se 
mohl svobodně rozhodnout, co budu dělat a mě srdce 
táhlo k muzice! Rozhodl jsem se pro ni. Studoval jsem 
soukromě na pedagogickém oddělení Masarykova 
ústavu hudby a zpěvu v Ostravě, následně jsem složil 
státní zkoušku z houslové hry. Tím jsem získal nej-
nižší stupeň vzdělání pro profesionálního hudebníka 
a pustil se do života. Hrál jsem v různých orchestrech 
České republiky, ale do důchodu jsem odcházel ze 
souboru Národního divadla moravskoslezského. 

V roce 1948 jsem se z Radvanic odstěhoval, a pře-
sto na ně stále vzpomínám. A věřte mi nebo ne, dosud 
navštěvuji holičství jen v Radvanicích. I teď se do 
Radvanic pravidelně vracím při návštěvách hřbitova. 
Vždy si připomenu nějakou příhodu z dětství a taky 
při procházení obce trochu čekám, že třeba někoho 
známého potkám… 

Konec.
Zdroj KMO

Dne 30. června si přišli na školní hřiště pro vysvědčení i prvňáčci. Pro 
ně to byl obzvláště slavnostní den, neboť se jednalo o jejich první školní 
vysvědčení. Mnozí žáci se v uplynulých měsících nevídali, o to bylo 

setkání třídy příjemnější. Všechny děti byly po zásluze odměněny! Přeji 
dětem i jejich rodičům krásné léto.

Radana Lakomá, třídní učitelka I.A

první vysvědčení

Charita Ostrava 
hledá lékaře 
a zdravotní sestru 
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pra-
covní uplatnění pro lékaře – 
specialistu paliativní medicíny 
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
a zdravotní sestru v Charitním 
středisku sv. Kryštofa – mobil-
ním hospici a ošetřovatelské 
službě. Předpokládaný termín 
nástupu: ihned nebo dle dohody. 
Podrobnější informace na webu 
http://ostrava.charita.cz/volna-
mista/.

Charita Ostrava
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Malí rybáři

rozloučení s deváťáky


