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Vážení a milí 
spoluobčané, 
osm let  uběh lo 
jako voda a zdá 
se mi, jako by to 
bylo včera, kdy 
jsem se popr vé 
v roli starostky 
musela rozhod-
nout, čemu dáme 
přednost a co se 
každoročně stane 
naší prioritou při 
sestavování roz-

počtu. Byla jsem netrpělivá a chtěla jsem 
všechno najednou. Přece zrevitalizovat si 
zasloužil Dalimilův park, který byl místem 
pro setkávání různých asociálních sku-
pin a maminky s dětmi se tam bály projít. 
Říkala jsem si, přece musíme začít s rekon-
strukcemi bytových domů, které byly ve 
špatném technickém stavu a nájemníci za 
své peníze nedostávali kvalitní protislužbu 
ve formě bydlení. Bylo třeba se zaměřit na 
rekonstrukci budov mateřských a základ-
ních škol. Přece mělo být naší prioritou, aby 
místo, kde naše děti tráví nejvíce svého času, 
bylo moderní a krásné a vyhovovalo dneš-
ním potřebám. To samé platilo ve vztahu 
vůči seniorům, kteří se setkávali v nevhod-
ných prostorách v Klubech důchodců ať 

slovo starostky

Čtvrtek 27. 9 2018 byl tím dnem, kdy po 
dlouhých tř iceti letech proudily do areálu 
bývalého radvanického koupaliště davy lidí. 
Zchátralý objekt nabyl v posledním roce na své 
proměně. Protože nebylo technicky a ekono-
micky možné zachovat „kou-
pak“ a navázat tak na předchozí 
starý stav, kdy by objekt slou-
žil opět ke koupání, vznikl 
tedy zcela nový projekt revi-
talizace prostor na relaxační 
a sportovní „park“. A právě první část parku 
byla nyní veřejnosti otevřena. Z břehu původ-
ního bazénu byla vystavěna moderní inlineová 
dráha. Děti i dospělí se proháněli na kolečko-
vých bruslích na téměř kilometru dlouhé dráze, 

doprovodily je děti na koloběžkách a kolech. 
Slavnostního aktu znovuotevření bývalého 
radvanického koupalište, které dostalo název 
KOUPARK, a kolaudace inlineové dráhy se 
účastnili všichni, kdo se o revitalizaci prostor 

zasloužili. Pan místostarosta 
Aleš Boháč seznámil přítomné 
s dalšími plány, které jsou při-
praveny k realizaci nového 
parku v následném období. 
Celý slavnostní akt byl dopro-

vázen kulturním programem, o který se posta-
rala zdejší agentura Jiřího Basty. Návštěvníci 
mohli vidět také dobové fotografie koupaliště 
stejně jako vizualizace nového stavu budoucího  
Kouparku.  (red)

Bývalé radvanické koupaliště  
po třiceti letech ožilo

Městský obvod Radvanice a Bartovice každo-
ročně nabízí možnost zajištění bezplatných služeb 
čerta a Mikuláše, kteří by v případě Vašeho zájmu 
mohli společně s anděly 
navštívit i Vaši domácnost 
ve dnech 5. a 6. 12. 2018, 
vždy v  odpoled n ích 
a podvečerních hodinách. 
Pokud máte o tuto službu 
zájem, je potřeba požádat 
na e-mailový kontakt: 

jsedlakova@radvanice.ostrava.cz. V žádosti, 
prosím, uveďte Vaše jméno, adresu, telefonický 
kontakt, požadované časové rozmezí návštěvy, 

jména a věk dětí. Tato akce 
je vhodná spíše pro menší 
děti, ideálně do 10 let. Termín 
podávání př ihlášek je do 
30. 11. 2018. Žádosti po tomto 
datu nebudou přijímány.

Jana Sedláková,  
odbor OaVV

pozvánka 
na ustavující 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Šárka 
Tekielová zve občany na ustavující zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, které se uskuteční ve čtvrtek 
1. 11. 2018 od 16.00 hodin v hasičské zbroj-
nici v Ostravě-Radvanicích. (red)

přijde mikuláš i k Vám?



RaB noviny 2

z jednání místní samosprávyslovo…
(Pokračování ze strany 1)

už v Radvanicích nebo v Bartovicích. A co 
teprve stav našich dvou hřbitovů, kde odpo-
čívají naši nejbližší, stav našich chodníků 
a cest, hasiči potřebovali nové vybavení… 

Nešlo vše najednou a jednoduché to 
vůbec nebylo. Ale když se za těmi osmi lety 
ohlédnu, těší mě, že rodiny s dětmi mají kde 
strávit volný čas, ať už je to ve zmíněném 
Dalimilově parku, nebo v nově zřízeném 
parku u společenského domu, nebo v rela-
xační zóně na Kamčatce či v nové školní 
zahradě v Bartovicích. Těší mě, že máme 
zrekonstruované všechny budovy škol a ško-
lek a paní ředitelky můžou pyšně lákat rodiče 
na zápisy do krásných a moderních pro-
stor. Těší mě, že nájemníci bytových domů 
konečně mají důstojné bydlení a senioři se 
mohou scházet v nových moderních prosto-
rách klubů důchodců, které byly vybaveny 
novým nábytkem včetně kuchyní. 

Mám moc ráda jarní období, kdy všechno 
hraje barvami rozkvetlých květin a moc ráda 
vjíždím do našeho obvodu, který se může 
pyšnit rozkvetlými ulicemi, kruhovými 
objezdy nebo sloupy veřejného osvětlení. 
V zimním období se můžeme zase pyšnit 
rozsvíceným vánočním stromkem i radnicí. 
Jsem moc ráda, že se ujala nová tradice, kdy 
se společně setkáváme v předvánočním 
shonu, rozsvítíme vánoční strom a vylo-
sujeme dárečky našim nejmenším a trošku 
zapomeneme na starosti. 

Také jsme museli nejednou riskovat, ale 
jinak to nejde, ať už to bylo kvůli špatně 
připravené legislativě poslanci s rychlým 
vybudováním nové třídy mateřské školky 
na Trnkovci, nebo výkupem pozemku 
u Římskokatolického kostela, aby tam 
nevznikl pneuservis, nebo v neposlední řadě 
výkupem bytových domů na Trnkovci, kde 
nový majitel chtěl zřídit ubytovny. Díky sta-
tutárnímu městu Ostrava, které nám tenkrát 
finančně pomohlo, vše dopadlo dobře. Domy 
jsme zdemolovali a plochy zatravnili, a mým 
přáním je, aby nové vedení obvodu i města 
pokračovalo v této myšlence a i nadále šlo 
směrem výkupu těchto zanedbaných nemo-
vitostí dnes společností Residomo a Asental 
a nadále tak zhodnocovalo obecní majetek, 
neboť budoucnost a bohatství obce je ve 
vlastnictví majetku a ve vztahu lidí k němu. 

Jak už to tak bývá, ne všechny plány se 
podařilo zrealizovat, ale o tom život je. 
Děkuji moc všem spoluobčanům za jejich 
podporu a inspiraci, neboť bez Vás by 
některé nápady a realizace nespatřily světlo 
světa. Chtěla bych Vám všem popřát do dal-
ších let hodně zdraví, pohody, radosti, osob-
ního růstu, štěstí a lásky. 

Děkuji, že jsem mohla být Vaší starost-
kou, bylo mi ctí. 

Šárka Tekielová

Rada městského obvodu na své 96. schůzi 
konané dne 26. září 2018
- vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního 

výboru zastupitelstva,
- projednala záležitosti bytového fondu městského 

obvodu,
- schválila rozpočtové opatření č. 18/2018,
- schválila harmonogram prací a metodiku pro 

sestavování rozpočtu městského obvodu pro rok 
2019,

- schválila nesouhlasné stanovisko pro správní 
řízení KÚ MSK ve věci provozováním nového 
zařízení určeného ke sběru nebo výkupu 
odpadů pod názvem „Zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů SMOLO Recycling, Ostrava-
-Bartovice“,

Rada městského obvodu na své 97. schůzi 
konané dne 10. října 2018
- projednala žádost o koupi pozemku parc. 

č. 798/4 v k.ú. Radvanice,
- rozhodla o pověření Bc. Šárky Krkoškové vede-

ním odboru organizačního a vnitřních věcí po 
dobu dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Kateřiny 
Zdražilové,

- schválila rozpočtové opatření č. 19/2018,
- rozhodla o uzavření smlouvy o věcném břemenu,
- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-

cích o zřízení služebnosti a zakládajících právo 
umístit a provést stavbu,

- souhlasila s uzavřením smluv o pronájmu 
pozemků pod garáží parc. č. 22/15, 22/14 
a 2027/85 v k.ú. Radvanice,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- souhlasila s vydáním majetku po zemřelém,
- rozhodla o schválen í záměr u pronájmu 

pozemků parc. č. 1055 a parc. č. 2027/125 v k.ú. 
Radvanice,

- souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěv-
ková organizace a Českou telekomunikační 
infrastrukturou, a.s.,

- rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého 
majetku městského obvodu,

- vzala na vědomí zápisy z jednání komise život-
ního prostředí, bezpečnosti a dopravy při radě 
městského obvodu,

- vzala na vědomí zápis z jednání finančního 
výboru,

- souhlasila s uzavřením pojistné smlouvy 
s Českou pojišťovnou, a.s.,

- rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřeviny 
a udělení plné moci ke stavbě „Prodloužení sbě-
rače B do Radvanic“ pro společnost Ostravské 
vodárny a kanalizace, a.s.

Šárka Krkošková,
pověřená vedením odboru O a VV

Pilotní projekt „Modro-žluté popelnice ke 
každému rodinnému domu“ byl zahájen. Lidé ve 
vybrané lokalitě části Bartovic a části Radvanic již 
využívají u svých domů nové nádoby na tříděný 
odpad. V souvislosti s tím však mnozí občané stále 
častěji hledají odpovědi na své otázky a zároveň 
také zodpovědnou kontaktní osobu, která podává 
potřebné informace. 

Množí se nám dotazy typu: „Co dělat, když jsme 
popelnici nedostali,“ nebo „máme problém s kapa-
citou popelnice na tříděný či směsný komunální 
odpad.“ Připomínáme, že objem odpadu můžeme 
částečně regulovat sami, když např. sešlápneme PET 
láhve, poskládáme kartónové krabice apod. Začali 
se ozývat také lidé, kteří by chtěli hnědou BIO popel-
nici a nezažádali si o ni, což sice s projektem modro-
žlutých popelnic nijak nesouvisí, nicméně lidé svoz 
odpadu vnímají jako jedno ucelené téma a rádi by 
vše vyřešili s kompetentní osobou. 

Občané, kteří nejsou zatím do projektu zapojeni, 
se zároveň dotazují, zda také někdy dostanou modro-
žluté popelnice ke svému domu a kdy to bude. Jak jsme 
již uváděli v minulých RaB novinách, projekt je zku-
šební, pilotní, a bude docházet k postupnému vyhod-
nocení jeho efektivity. Bude-li se jevit jako úsporný 
a výhodný, platí domluva se statutárním městem 
Ostrava a společností OZO Ostrava, že prioritně se 
dalších popelnic dočkají i ostatní obyvatelé rodinných 
domů v našem městském obvodu. Je pochopitelné, že 
projekt nelze provést najednou na celém území měst-
ského obvodu, aby mohlo dojít k relevantnímu vyhod-
nocení a porovnání výsledků jeho efektivity. 

A zde potřebné kontakty:
Modro-žluté popelnice: Lenka Szarowská, 

tel. 599 442 559, e-mail: lszarowska@ostrava.cz.
Hnědé BIO popelnice: Ing. Lenka Rudlová 

tel. 599 442 559, e-mail.: lrudlova@ostrava.cz
Aleš Boháč

projekt modro-žlutých popelnic

Od 1. listopadu bude jako každoročně ve všech 
sběrných dvorech OZO Ostrava platit zkrácená 
zimní provozní doba. Sběrné dvory v Porubě, 
Přívoze, Kunčicích a Zábřehu budou od pondělí do 
neděle zavírat už v 18 hodin, ostatní ostravské sběrné 
dvory budou mít ve všední dny otevřeno do 18 hodin 
a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zimní provozní 
doba v ostravských sběrných dvorech potrvá do 
konce března příštího roku.

Více informací o tom, jaký odpad, v jakém množ-
ství a kdy mohou Ostravané ve sběrných dvorech 
bezplatně odevzdat, lze nalézt na www.ozoostrava.
cz. „Všem Ostravanům doporučujeme před návštěvou 
některého z našich sběrných dvorů sledovat náš web,“ 

upozorňuje mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová 
a dodává: „Pokud se blíží například státní svátek, vždy 
v Aktualitách upozorňujeme na úpravu provozní doby, 
naleznou tam i další užitečné informace.“ 

Už za měsíc určitě budou mnohé občany zajímat 
termíny zimního svozu zeleně, který tradičně začíná 
1. prosince. Do konce listopadu tedy bude bioodpad 
z hnědých nádob svážen ještě každé dva týdny, od 
prosince do konce března jednou měsíčně. „Termíny 
zimních svozů bude OZO Ostrava kromě uvedení 
na webových stránkách doručovat všem uživatelům 
BIO popelnic koncem listopadu také do schránek,“ 
dodává na závěr Vladimíra Karasová.

OZO Ostrava

svoz odpadu v zimě
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Vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice děkuje všem voličům, kteří přišli vyjádřit svůj 
názor a zúčastnili se letošních komunálních voleb. Účast voličů byla větší než v předchozím období 
v roce 2014. Těší nás zájem občanů rozhodovat o dění v městském obvodě. 

A jak to všechno dopadlo? 

Pořadí Název strany Počet hlasů Hlasy v %
Počet mandátů v zastu-

pitelstvu

1. SNK Radvanice a Bartovice 15 683 36,41 8

2. ANO 2011 8 812 20,46 5

3. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 553 12,89 3

4. KSČM 3 744 8,69 2

5. Ostravak 2 989 6,94 1

6. KDU-ČSL a nezávislí kandidáti 2 510 5,83 1

7. ODS 2 473 5,74 1

8. ČSSD 1 311 3,04 0

Zdroj: www.volby.cz
Voleb se zúčastnilo celkem 2 293 voličů, což je 45,09 % volební účasti. Platných hlasů bylo ode-

vzdáno celkem 43 075. Lidé v našem městském obvodě si mohli vybrat své zastupitele z 8 kandidu-
jících stran (viz tabulka).

Zvolení zastupitelé: 
Pořadí Název strany Jméno zvoleného zastupitele Počet získaných hlasů

1 SNK Radvanice a Bartovice Boháč Aleš Bc. MBA 909

2 SNK Radvanice a Bartovice Lérová Dana 825

3 SNK Radvanice a Bartovice Stankušová Martina Bc. 802

4 SNK Radvanice a Bartovice Hřivna Boris Ing. 799

5 SNK Radvanice a Bartovice Kudlička Jaroslav 787

6 SNK Radvanice a Bartovice Lukáš Milan 767

7 SNK Radvanice a Bartovice Rojková Jarmila Mgr. 759

8 SNK Radvanice a Bartovice Šwigost Tomáš Ing. 757

9 ANO 2011 Guňková Lenka Ing. 468

10 ANO 2011 Válková Kateřina 466

11 ANO 2011 Kovács Jan Mgr. Ph.D. 461

12 ANO 2011 Kapusta Břetislav 452

13 ANO 2011 Kamas Pavel Ing. 432

14 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Maceček Jan 365

15 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Šebesta Pavel 365

16 KSČM Michálková Ivana Ing. Bc. 350

17 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Dudek Richard Bc. DiS. 347

18 Ostravak Stankuš Jiří 238

19 KSČM Zientek Stanislav 212

20 KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Sládek Jakub Ing. 201

21 ODS Košťál Štěpán Ing. 154

Zajímavostí se může zdát, že ačkoliv preferenční hlasy mohly posunout své kandidáty až do 
zastupitelstva městského obvodu, není tomu zcela tak. Počet hlasů posledního umístěného kan-
didáta vítězné strany SNK Radvanice a Bartovice (614 hlasů), který se do zastupitelstva nedostal, 
a počet hlasů prvního kandidáta strany ANO 2011, který se do zastupitelstva dostal (468 hlasů), je 
velice rozdílný. Prakticky i poslední nezvolený kandidát vítězné strany dostal více hlasů než všichni 
následující zvolení zastupitelé všech ostatních volených stran. 

Avšak nejen do zastupitelstva městského obvodu jsme letos volili. Vybírali jsme zároveň také 
své zastupitele statutárního města Ostravy. Naprostou většinou byla voleno ANO 2011 (32,71 %), 
následuje Ostravak (11,49 %) a třetí se umístila ODS (9,73 %). Do zastupitelstva města se dostali 
ještě kandidáti České pirátské strany (8,95 %), KSČM (8,95 %), SPD (6,76 %), KDU-ČSL a nezávislí 
kandidáti (5,82 %) a ČSSD (5,52 %). Ostatní strany nepřesáhly hranici 5% a na místa zastupitelů 
města tak jejich kandidáti nedosáhli.  Zdroj: www.volby.cz, (red)

premiér k nám  
přijel podruhé

Již podruhé v poměrně krátké době navštívil 
náš městský obvod premiér ČR Andrej Babiš. 
Navázal na předchozí jednání, zejména oblasti 
životního prostředí. Zprostředkoval dohodu se 
státním podnikem Lesy ČR, na jejimž základě 
v našem městském obvodu budou vykupovány 
pozemky k novému zalesnění. Občané, jež tíží 
jejich nevyužívané pozemky, se mohou na nás 
obracet a dát podnět k výkupu těchto pozemků.

Premiér Andrej Babiš se byl v souvislosti se 
svou návštěvou podívat na nový areál budou-
cího Kouparku, který vznikne ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí ČR a sta-
tutárním městem Ostrava. Premiér spolu s pri-
mátorem města Ostravy Tomášem Macurou 
a náměstkyní pro životní prostředí Kateřinou 
Šebestovou symbolicky zasadili na místě první 
strom budoucího parku, lípu srdčitou, která by 
se mohla za 100 let stát třeba památeční lípou 
na počest dalšího stoletého výročí naší státnosti. 
Věřím, že jsme tímto dali budoucí generaci 
důležitý odkaz, který budeme vnímat jako sou-
část svých tradic.

Aleš Boháč

Volby 2018

pozvánka 
na adventní 
koncert

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
Vás zve na Adventní koncer t, který se 
uskuteční 2. prosince 2018 v 17. 00 hodin 
v Římskokatolickém kostele v Ostravě-
-Radvanicích. Vystoupí sólisté státní opery 
z Opavy v hodinovém vánočním pořadu, 
ve kterém si všichni budeme moci zazpívat 
i nejznámější koledy. Vstupné je zdarma.

Jana Sedláková, odbor OaVV
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Kamerový systém
Na frekventovaná místa našeho měst-

ského obvodu „dohlíží“ bezpečnostní kame-
rový systém. V jeho dosahu jsou např. oba 
naše hřbitovy, školy, pošta, ulice Pátova. 
Během letošního září a října přibyly kamery 
také v Dalimilově parku a dále na nově zří-
zené inlineové dráze a části bývalého radva-
nického koupaliště, dnes již nově Kouparku. 
Pořízené záznamy uchovává policie a zazna-
menané události lze dohledat. Pokud jste 
se stali svědky nějaké události, neváhejte 
policii kontaktovat, neboť tato může do 
záznamů nahlížet a využít záznamy k dal-
šímu šetření.

Také máme kameru – nikoli bezpečnostní, 
ale informační, která snímá v určitých sek-
vencích komíny společnosti ArcelorMittal. 
Pořízené záznamy slouží jako další podklady 
v řízeních pro zlepšení životního prostředí 
v našem městském obvodě.  Aleš Boháč

V neděli 7. října 2018 pořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů v Ostravě-Radvanicích ve spolupráci 
s městským obvodem Radvanice a Bartovice 
v pořadí již 10. ročník Drakiády. Soutěže se 
účastnilo celkem 57 draků, avšak na nebi se jich 
vznášelo mnohem více. Hodnotily se dvě kate-
gorie, a to mladších a starších účastníků. Kromě 

pouštění draků mohli kluci a holky soutěžit také 
v malování draků na silnici. Letos se říjnové 
počasí opravdu povedlo. Sluníčko doprovázel 
dostatečně silný a teplý vítr, což se účastníkům 
velmi líbilo. V kategorii starších účastníků bylo 
vyhodnoceno 5 vítězů, v kategorii mladších dětí 
získalo ocenění 9 soutěžících. Všichni si odnesli 

věcné ceny, které předal náměstek starosty SDH 
pan Aleš Boháč. Vítězové, kteří se umístili na 
prvním místě v obou kategoriích, získali navíc 
dort ve tvaru draka z Cukrářství AKNEL. Dále 
byly oceněny 4 nejpěknější kresby k téma-
tice Drakiády, které děti namalovaly na silnici 
křídou. SDH Radvanice

pOzVáNKa 
na předvánoční 
akci

Zveme Vás srdečně na další naši akci – už 
předvánoční – v naší klubovně ve čtvrtek 
29. listopadu v 16:30 hod.

Bude opět instruktáž vánoční výzdoby 
a prezentace vánočních perníčků a ostatního 
pečiva. Chybět nebude ani dobrý čaj a ochut-
návka pečiva. Udělejte si čas a přijďte pose-
dět a pokecat.

Srdečně zve 
výbor ČZS Radvanice

drakiáda

Výstava Život na zahradě proběhla opět kon-
cem září na Černé louce ve dnech 21.–23. 9. 2018. 
Množstvím a krásou exponátů svědčila o tom, 
že letošní rok zahrádkářům přál. Malou expo-
zici měla i naše organizace ČZS Radvanice. 
Jako každý rok se návštěvníkům líbily přede-
vším řezané a zdobené dýně i jiné výrobky z pří-
rodních materiálů. Je to především zásluhou 
žáků Školního klubu ZŠ Vrchlického a odlou-
čeného pracoviště Trnkovecké a jejich vedou-
cích a učitelek. Rovněž děkujeme paní ředitelce 
Mgr. Ostřanské, že tuto aktivitu dětí dlouho-
době podporuje. Velký dík patří paní odborné 
učitelce Haně Bártové a jejím žákům za líbivé 
uspořádání výstavy.

Na závěr bych chtěla poděkovat hrstce 
zahrádkářů, kteří poskytli exponáty a pomáhali 
při jejich přepravě tam i zpět.

ČZS Radvanice

Výstava Život 
na zahradě



V dnešní rubrice o podnikatelích městského 
obvodu chceme představit mladou slečnu Kateřinu 
Tomanovou, která je autorkou loga Koupark, nyní 
již neodmyslitelně spjatého s nově vznikajícím 
areálem na místě bývalého radvanického koupa-
liště. Ačkoliv podniká velmi krátce, má za sebou 
v oblasti grafiky a fotografie spoustu úspěšných 
projektů. Vystudovala střední školu fotografickou, 
filmovou a televizní ve Skalsku u Mladé Boleslavi. 
Ačkoliv se pak věnovala studiu na vysoké škole, 
studium nedokončila, neboť dostala nabídku práce 
v Národní galerii v Praze na pozici grafičky, které 
využila. Po Ostravě se jí však stýskalo, proto se 
po čase vrátila zpět domů. Práci v oboru zde našla 
velmi rychle, avšak neměla štěstí na poctivé zaměst-
navatele. Místo toho, aby se věnovala profesním 

aktivitám, musela řešit administrativní záležitosti 
v důsledku pracovně právních vztahů. Neboť si již 
vytvořila síť zákazníků zejména v kulturní oblasti, 
pro které vytvářela různé grafické práce, loga, pla-
káty, trička, fotila společenské akce, rozhodla se 
vzít svůj osud do vlastních rukou a začala podnikat. 
Že to byl ten správný krok, o tom svědčí i spousta 
lukrativních zakázek, na kterých pracuje. Navázala 
spolupráci s firmou v Dolní oblasti Vítkovic a nyní 
také vytváří ilustrace pro pohádkovou knížku. Fotí 

firmám produktové fotografie, které pak zpraco-
vává do reklamních materiálů, ale také fotí rodinné 
akce, svatby, navrhuje a tvoří svatební oznámení, 
vizitky a propagační materiály. 

A jak ji napadlo logo Koupark? „Slovo 
KOUPARK jsem nevymyslela já. Mám za to, že 
to vymyslel Aleš Boháč. Měla jsem možnost se 
seznámit s projektem, jak bude areál parku vypa-
dat. Téma mě velmi oslovilo a hned se mi honily 
hlavou nápady na podobu nového loga. Prvotní 
návrhy byly konzultovány s vedením městského 

obvodu, dělaly se i drobné úpravy, ale výsledek 
se mi zdá dosti zdařilý,“ rozvyprávěla se Kateřina 
a hned pokračovala: „Velmi mě potěšilo, když 
bylo moje logo prezentováno při otevření inli-
neové dráhy. Poslouchala jsem lidi, co si mezi 
sebou o logu vypráví, abych mohla načerpat ještě 
z jejich nápadů nebo případných návrhů, aby bylo 
logo naše společné. Měla jsem radost z každé 
pochvaly, která směrem k mé práci zazněla.“

Nejen prací je mladý člověk zaměstnán, 
proto nás zajímaly další zájmy a koníčky slečny 
Tomanové. „Většinu času strávím buď prací 
u počítače, nebo na různých společenských 
akcích, a pak ještě spánkem. Největší relaxací je 
však můj kocour, který pravidelně leží u kláves-
nice a sleduje každý pohyb mých rukou a vynu-
cuje si pozornost. Jó … a mám také přítele,“ 
dodává Kateřina se smíchem, aby nevypadalo, že 
na něho zapomněla. 

V případě, že máte zájem také o logo své 
firmy nebo o grafické návrhy svých reklamních 
či propagačních materiálů, případně o fotopráce 
komerčních či rodinných projektů, neváhejte 
sympatickou slečnu Kateřinu kontaktovat. 

Tel.: 731 701 587, E-mail: c-toman@email.cz
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serIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Letos již počtvrté městský obvod spolu s bar-
tovickými zahrádkáři zajistil oblíbené „RaB 
štrúdlování“.

Celkem se sešlo 57 soutěžících vzorků, 
které byly pečlivě popsány a nakrájeny na 1140 
kousků a připraveny tak k hodnocení.

Zvýšené oblibě se těšily zejména slané, 
pikantní a masové záviny.

Do anonymní soutěže byly zahrnuty také 
2 záviny ze školní soutěže žáků ZŠ Vrchlického 
a 7 závinů z MŠ Radvanice.

Jako vždy nebylo vůbec jednoduché z tak 
velkého množství vybrat těch pět nejlepších. 
Po sečtení všech hlasů mohl moderátor celého 
večera pan Aleš Boháč vyhlásit následující 
výsledky v jednotlivých kategoriích:

Sladké záviny
1. místo p. Marie Sniegoňová
2. místo p. Martina Bergerová
3. místo p. Olga Čajková

Slané záviny
1. místo p. Jarmila Holcová
2. místo p. Vlasta Gatnarová
3. místo p. Anna Hálová

O doprovodný prog ram se post a ra ly 
„Havířovské babky“. Jejich vystoupení mluve-
ným slovem i písněmi, vedené hovorovou řečí 
„po našimu“, vyvolaly v celé řadě z nás vzpo-
mínky na dobu, kdy tak mluvili naši prarodiče 
a rodiče. Pro ty, kteří přišli do našeho kraje za 
prací, bylo nutné spoustu výrazů přetlumočit.

O výzdobu předsálí se již tradičně postarali 
bartovičtí zahrádkáři.

Poděkování patří soutěžícím, návštěvníkům, 
organizátorům a všem, kteří přispívají k tomu, 
že naše „štrúdlování“ je přitažlivé i pro občany 
ostatních částí našeho města a přilehlých obcí.

Věříme, že do jubilejního V. ročník RaB 
štrúdlování se přihlásí i všichni stydliví a váha-
jící, aby ukázali své umění.

Za ZO ČZS Bartovice
Anna Hálová

IV. ročník raB štrúdlování

logo Kouparku je moje práce
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akce v knihovně
Rázovitý region Q

luštění pro děti | pondělí 1. října | 
od 9 do 10

Ořešáci  Q
výtvarné odpoledne pro děti
tvoříme zvířata ze skořápek ořechů
čtvrtek 15. listopadu | od 14 do 15

Světoví Češi Jiřího Fixla Q
beseda s autorem 
pro dětské čtenáře i jejich rodiče
středa 21. listopadu | od 10 do 11

Snění pod peřinou Q
pohádkový test pro děti 
listopad | během půjčování 

Medvědí nostalgie  Q
výstava obrázků 
listopad | během půjčování 

To bylo tenkrát… Q
výstava knih 
listopad | během půjčování 

KLUB SLUNÍČEK

Pohádky z truhlice Q
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
listopad | v dopoledních hodinách

UŽ JSEM ČTENÁŘ

Nebuď takovej balvan Q
hravé povídání o etiketě
s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
listopad | v dopoledních hodinách

1.11. 14.15
KD záv. J. Fučík 
Radvanice-Výborová 
schůze

1.11. 16:00
KD Bartovice – Dušičky, 
vzpomínka na přátele 
z KD

1.11. 16:00
Ustavující zastupitelstvo 
městského obvodu – HZ 
Radvanice

6.11. 17:00 Obřadní síň MěOb – 
Koncert studentů JKO

7.11. 15:00 99. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

13.11. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

14.11. 14:00

KD Radvanice – 
Společenské posezení 
a výstavka ruční tvorby 
členů KD

15.11. 16.00

KD Bartovice – Máme 
rádi knihy, beseda 
o knihách v radvanické 
knihovně

21.11. 15:00 100. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

23.11. 18:00
ČSV z s., Radvanice-
Bartovice – Výborová 
schůze

27.11. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Tombola

28.11. 14:00 KD Radvanice – Příprava 
na advent

29.11. 16:30
ČZS Radvanice – 
Předvánoční výzdoba, 
klubovna ČZS Radvanice

29.11. 16:00
KD Bartovice – Dárky 
a zábava! Předvánoční 
tombola

v měsíci listopadu

Kalendář
událostí

Uzávěrka příštího 
čísla 15. 11. 2018

Významné životní jubileum 90 let oslavila 
paní Vanda Machalová. Jubilantka, dlouholetá 
obyvatelka našeho městského obvodu, přiví-
tala návštěvu paní starostky v úžasné zdra-
votní i osobní pohodě. Paní starostka Šárka 
Tekielová oslavenkyni srdečně pogratulovala 
a popřála jí do dalších let pevné zdraví, životní 
elán a stále dobrou náladu. 

Šárka Krkošková,
odbor OaVV

Významné 
životní 
jubileum

pozvánka 
na koncerty  
vážné hudby

Také v druhé polovině letošního roku 
se opět budeme setkávat u koncertů vážné 
hudby v podání studentů a pedagogů 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Setkáme 
se v obvyklých úterních termínech v 17.00 
hodin, a to 6. 11. 2018 a 4. 12. 2018 v obřadní 
síni radnice městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Vstupné zůstává jako obvykle 
30,- Kč. Jste srdečně zváni.

Jana Sedláková,
odbor OaVV

Město Ostrava spolupracuje s Vysokou ško-
lou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava 
na projektu Mapy bezpečnosti, který zjišťuje 
pocit bezpečí občanů města. Sběr dat probíhá 
prostřednictvím online formuláře.

Tým výzkumníků zjišťuje, jak se obyvatelé 
několika měst včetně Ostravy cítí bezpečně ve 
svém městě. Do projektu se může zapojit kdoko-
liv vyplněním formuláře na adrese www.mapy-
bezpecnosti.cz. Vyplnění zabere necelých 10 
minut. Dotazníkové šetření je anonymní.

Respondent v mapě označí místa, kde se 
necítí bezpečně a zároveň může uvést důvod, 
proč tomu tak je. Také lze napsat námět, jak bez-
pečnost zlepšit a vysvětlit, proč se člověk v dané 
lokalitě necítí bezpečně.

Díky vyplnění dotazníku budou shromáž-
děna data vypovídající o tom, zda se lidé cítí 
ve svém okolí bezpečně. Zároveň bude možné 
v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví 
jako problémové. Výsledky dotazníku poslouží 
jako důležitý zdroj informací o kriminalitě pro 

městskou policii, a pro radnici může analýza 
sloužit jako podklad pro plánování rozvoje 
města a jeho dlouhodobé strategie.

 Vyplněním dotazníku upozorníte na nebez-
pečná místa ve městě.  (red)

Cítíte se v Ostravě 
bezpečně?

CÍTÍTE SE
V OSTRAVĚ
BEZPEČNĚ?
Vyplňte dotazník na:
www.mapybezpecnosti.cz
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V sobotu dne 22. 9. 2018 pan místostarosta 
Aleš Boháč slavnostně přivítal v naší obřadní 
síni nově narozené občánky našeho městského 
obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé při-
jali pozvání na slavnostní vítání občánků milé 
Emičky a Elišky, milého Matějíčka, Maxíčka, 
Honzíka, Davídka a Mirečka. Našim nejmenším 
si připravily milé vystoupení děti z Mateřské 
školy Slunečnice v Ostravě – Radvanicích pod 

vedením paní učitelky Martiny Stankušové. 
Po zhlédnutí kulturního programu pan mís-
tostarosta rodičům dětí pogratuloval, předal 
jim věcný dar, maminkám květinu. Rodiče se 
zapsali do naší pamětní kroniky a nechali se 
s miminky vyfotografovat u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček na 
společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout 

na matrice úřadu, č. dv. 14. Celý obřad také 
zachytila regionální televize Fabex a je k nahléd-
nutí prostřednictvím internetových stránek 
www.radvanice.ostrava.cz nebo na adrese 
www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, 
odbor OaVV

Vítání občánků
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Cestovatelé
Předškolní děti z Mateřské školy Ostrava – Radvanice napadlo promě-

nit se v cestovatele. V rámci témat třídního vzdělávacího programu se roz-
hodly poznávat své město a jeho okolí. S krátkými výlety s cílem poznat 
některé obvody města Ostravy začaly již v září. Navštívily jim dobře 
známý Dalimilův park v Radvanicích, kde si pohrály na prolézačkách. 
Jako správní cestovatelé nezůstali ale jen u místa bydliště. U kulturního 
domu v Bartovicích se děti prošly parkem a za pomoci svých učitelek pro-
četly naučné tabule, pojmenovaly stromy a zvířata, která znají a pohrály si 
na dětském hřišti. V Bartovicích také navštívily nově otevřený Ekopark. 
V rámci tématu „Poznáváme stromy“ si v Ekoparku mohly zblízka pro-
hlédnout známé i neznámé listnaté a jehličnaté stromy. Měly také možnost 
si pohrát na netradičních zábavních eko-prvcích. Děti také zamířily před 
ostravskou radnici do městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Po 
prohlédnutí radnice a přilehlého Prokešova náměstí si prošly Komenského 
sady a nakonec se pobavily v Dětském ráji. V Šenově měly děti možnost si 
v parku pohrát na novém dřevěném hřišti a nasbírat si kaštany pro zvířátka. 
Děti si užily nejen hraní a poznávání jednotlivých částí města, ale také ces-
tování pro ně bylo velkým dobrodružstvím. Proto se již nemohou dočkat, 
až se vydají na další zajímavá místa. 

Saša Sikorová

dinopark Ostrava
Jedním z nejzajímavějších zážitků v novém školním roce 

byla pro děti návštěva DinoParku Ostrava. Děti z MŠ Ostrava-
-Radvanice se dne 20. 9. 2018 podívaly do nepoznaného světa 
dinosaurů. DinoPark Ostrava je největším v České republice. 
Děti viděly desítky ozvučených scén s robotickými modely 
dinosaurů. Seznámily se s jejich životem a dozvěděly se spoustu 
informací, které jim přečetla paní učitelka z informačních 
tabulí. Zhlédly v 3D kině pohádku „Fino Dino & Dina Mina.“ 
Prostřednictvím zapůjčených 3D polarizačních brýlí dokázaly 
pohádku vnímat plasticky. DinoExpres zavezl děti do míst mezi 
dinosaury, k havarovanému letadlu a k 12m vysoké druhohorní 
sopce. DinoPark nejsou jen modely dinosaurů v životních veli-
kostech, ale také množství atrakcí pro děti – dětské prolézačky, 
houpadla, skákadla a lanovka. Projekt realizace výletu byl pod-
pořen dotací z Úřadu městského obvodu Ostrava -Radvanice, 
za což patří velký dík. Děti si tak odnesly poznatky o historii 
naší planety Země. Věříme, že se výlet dětem moc líbil a opět 
jej navštíví třeba někdy s rodiči.

Henrieta Čajková

Dne 3.  10.  2018 proběhla akce 
s názvem „Indiánská stezka za pokla-
dem“. Akce byla připravena pro obě pra-
coviště mateřské školy v rámci projektu 
„Spojujeme rodiny“. Malí i velcí indiáni 
se sešli u MŠ Těšínská, odkud se vydali 
po indiánské stezce. Na trase stezky byla 
různě rozmístěna stanoviště, kde děti 
i dospělí plnili zábavné úkoly. Po spl-
nění jednotlivých úkolů dostávali malí 
indiáni razítka do předem připravených 

karet. Stezka končila v MŠ Trnkovecká, 
kde proběhlo vyhodnocení a na malé 
indiány zde čekal poklad.

Rodiče i děti z MŠ Těšínské se v rámci 
projektu mohli prohlédnout třídu odlou-
čeného pracoviště na ul. Trnkovecké.

Finanční prostředky na tuto akci byly 
použity z účelové dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy.

 Andrea Rezgui

Indiánská stezka za pokladem
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Nedávno nám začal školní rok a jak jinak ho 
zahájit, než nočním čtením ve školním klubu. 
Akce byla financována z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, kód 17/1114. Jako každé noční 
čtení, bylo i toto tematicky zaměřeno. Letošní 
téma bylo „Poznej Afriku“. V pátek 12. 10. 2018 
se v podvečerních hodinách před budovou 

školy Havláskova začaly scházet děti v kostý-
mech afrických bojovníků. Děti se na tuto akci 
výborně připravily. Každý měl za úkol vyrobit si 
kostým, namalovat si bojové líčení, zjistit jaká 
zvířata žijí v Africe a také vypsat státy Afriky 
a jejich hlavní města. V 19:00 se otevřely dveře 
a děti začaly pomalu vcházet do budovy školy 

za zvuků africké 
hudby. Zde už na 
ně  ček a la  pa n í 
v y c h o v a t e l k a 
Šárka Ševčíková 
s  p a n í  u č i t e l -
kou Mgr. Nikol 
Š e v č í k o v o u . 
Noční čtení bylo 

zahájeno tancem, který navodil tu správnou 
atmosféru. Posléze se všichni přesunuli do škol-
ního klubu, kde si děti vytvářely svou africkou 
masku. Po chvilce tvoření nastal čas her. Pro 
děti byly nachystány různé tematické hry, jako 
např. ulov si své zvíře, boj dvou kmenů, apod. 
Také si mohly vyzkoušet, jaké to je, když africké 
ženy nosí košíky na svých hlavách. Zahrály si na 
afrického vrubouna posvátného, který většinu 
svého života válí kuličku z trusu.

Odbila půlnoc a děti se vydaly na budovu 
Vrchlického, kde pro ně byla přichystána stezka 
odvahy. Všichni museli projít noční školou až na 
půdu a podepsat se tam na papír. Mnozí překo-
nali své obavy a strach.

Příjemně unaveni a plní dojmů jsme se všichni 
vrátili zpět do školního klubu 
a přichystali se na spánek. 
Děti usínaly při četbě duchař-
ské knihy Smrťák Harry, pří-
pad ztracených duší. 

Naše akce byla vydařená 
a děti velmi spokojené. Už teď 
se těšíme na další noční čtení.

Šárka Ševčíková, 
vychovatelka ZŠ Vrchlického

Čteme dětem pro radost

V pondělí nám místní organizace zahrádkářů 
přivezla do školního klubu dýně, ze kterých moc 
rádi vyrábíme různá zvířátka nebo postavičky. 
Nejprve jsme vydlabali dýně ve školních dílnách, 
pak jsme se přesunuli do Školního klubu na naše 
tvoření. Tento rok jsme vytvořili krásného Ježečka, 
Marfušu, klauna a tajemné oči. Na výrobu jsme 
používali slámu, šípky, kaštany a různé přírodniny. 

Dokonce jsme i z malých jablíček vyrobili malič-
kou housenku. Hotové dýně a housenku jsme pak 
donesli zahrádkářům, kteří naše výrobky vysta-
vují každoročně na výstavě Život na zahradě. Tuto 
akci se školním klubem vždy v září navštěvujeme. 
V pátek 21.9 jsme jeli autobusem s paní vycho-
vatelkou Šárkou Ševčíkovou a paní učitelkou 
Nikol Ševčíkovou do Ostravy na Černou Louku. 

Obdivovali jsme tam ovoce, zeleninu a kytičky. 
Naše dýně se nám zdály úplně nejkrásnější, ale 
i další školy měly zdařilé výrobky. Mohli jsme 
ochutnávat různé druhy medu. Přes mikroskop 
jsme sledovali včelky. V horním patře jsme si pak 
mohli koupit suvenýry. Moc se nám podzimní tvo-
ření líbilo a těšíme se, co zase vymyslíme příště. 

Izabela a Šarlota Legerské, ZŠ Vrchlického

pOdzImNÍ tVOŘeNÍ

ŠtrÚdlOVáNÍ Ve ŠKOle Ve čtvrtek 4. 10. v naší škole na budově 
Havláskova všichni vyráběli štrúdly. Paní 
učitelka nám rozdělila, kdo přinese nějaké 
potraviny a potřeby na pečení. Těsto 
obstarala paní učitelka. Do soutěže jsme 
pekli jablečné štrúdly, pro naši třídu jsme 
vyráběli slaný štrúdl a jablkový šáteček 
pro každého žáka. Ve třídě jsme se nej-
prve rozdělili do čtyř skupin, dvě z nich 
připravovaly jablečný štrúdl do soutěže. 
Dohadovali jsme se chvíli nad recep-
tem. Práce se nám dařila. Těšili jsme 
se asi nejvíce na slaný štrúdl, který 
surovinami trošku připomínal pizzu. 

Čtvrtá skupina pro nás tvarovala šátečky. 
Naše hodné kuchařky ve školní jídelně 
všechno do zlatova upekly. Porotu tvořily 
paní učitelky a paní asistentka. Neměly 
snadné rozhodování, protože všechny 
štrúdly byly výborné. Nakonec zvítězil 
slaný štrúdl I.A a jablečný závin z II.B. 
Ostatní děti to ale vůbec nemrzelo, pro-
tože si pochutnávaly na svých výtvorech.

Nela Jopková, IV.A ZŠ Vrchlického



V říjnu vyučující tělesné výchovy př i-
pravili pro žáky 5.–9. ročníku soutěž v ping 
pongu neboli stolním tenisu. Vybraní žáci 
pak soutěžili 11. 10. 2018 v sále odloučeného 
pracoviště na Trnkovecké ulici v dovednos-
tech s pingpongovou pálkou a ve hře ping 
pong. Paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská 
přivítala žáky, pedagogy a milou návštěvu 
paní Mgr. Jarmilu Rojkovou. Ta přišla dětem 
držet palce a popřála jim štěstí v soutěžení. 
Akce se konala díky účelového neinvestič-
ního příspěvku statutárního města Ostravy, 
kód 17/1114. 

Soutěžící byli rozděleni do dvou katego-
rií- mladší žáci a starší žáci. V první části žáci 
prokázali své dovednosti ve slalomu s míčkem 
na pálce, pinkání, a pak následovaly turnaje. 
Na závěr byli vyhlášeni vítězové, kteří obdrželi 
z rukou paní ředitelky Mgr. Hany Ostřanské 
a Mgr. Jarmily Rojkové krásné ceny a diplomy. 
Všechna odloučená pracoviště školy obdržela 
vybavení do tělocvičny pálky, míčky, síťky a na 
odloučené pracoviště v Bartovicích i malý ping-
pongový stůl. Soutěž se všem líbila a těší se na 
další ročník.

Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

Objevujeme ping pong
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Charitní poradna ve Vítkovicích radí bezplatně Q

Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma 
odborné sociálně-právní poradenství zaměřené 
na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. 
důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, 
majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. 
Součástí poradenského týmu je právník, který se 

specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení 
atd. Ve spolupráci se spotřebitelskou poradnou 
organizace dTest konzultujeme dotazy klientů 
z oblasti spotřebitelských práv. 

Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné 
osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné 
a dostupné lidem starším 18 let v obtížné životní 
situaci, kterou neumí řešit vlastními silami. 

K o n t a k t :  Po r a d n a  C h a r i t y  O s t r a v a , 
Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice. 
Tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@

ostrava.charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz/
poradenske-sluzby

Výstava fotografií z Charity v galerii G Q

V termínu 13. 11. 2018 od 17 h proběhne vernisáž 
autorských fotografií Vladimíra Půlpána. Vernisáž 
proběhne v galerii G, kterou provozuje Charita 
Ostrava v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova 
3165/40a, Ostrava-Zábřeh každý všední den 8 – 16 h 
a bude veřejnosti přístupná do 30. 12. 2018. Srdečně 
Vás zveme.

Charita Ostrava informuje



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	

inzerce

inzerce

Veterinární ordinace Care4Pet s.r.o.
MVDr. Váňová Lucie

Praxe pro malá zvířata a plazy
Klimšova 750, Petřvald

www.care4pet.cz | care4pet@seznam.cz

telefon 725 908 838
 V naší ordinaci upřednostňujeme objednávkový 

systém, můžeme se pak Vašemu mazlíčkovi 
maximálně věnovat.

Podzim je roční období, kdy se krátí den, 
ochlazuje se, prší a slunce svítí méně. Žáci na 
odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 se roz-
hodli udělat podzim veselejší a díky zahrádká-
řům si mohli nazdobit dýně a nejen ty. Měli jsme 
několik dýní a žáci vymýšleli, co z nich mohou 
vytvořit. Z obrovské dýně jsme se rozhodli 
vyrobit maxi ježka, z menších pak rybičku, 
sovu, pavouka, lišku a další. Také jsme vytvá-
řeli housenky z listí, ježky ze šišek, ptáčky 
z jablíček a další příšerky. Na všem jsme si dali 
záležet. Už jsme se těšili, jak zahrádkáři naše 

výrobky nainstalují na výstavě 
„Život na zahradě“. My jsme 
expozici díky finanční podpoře 
zahrádkářů z Radvanic navští-
vili v pátek dopoledne a byla 
moc hezká. Doufáme, že se naše 
výrobky líbily i návštěvníkům 
výstavy.

Martina Linhartová,  
ZŠ Vrchlického

projektový den „podzimní variace“
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