
Stolní kalendář na rok 2020 pro všechny domác-
nosti městského obvodu Radvanice a Bartovice 
bude zdarma doručen prostřednictvím Vašich poš-
tovních schránek. Tématem kalendáře je „Městský 
obvod očima našich občanů“. Je věnován dílům, 
která nám od vás dorazila na základě letošní výzvy. 

Chtěli bychom dát všem prostor i v roce příštím 
a pro rok 2021 jsme zvolili téma kalendáře: „Kouzla, 
krásy a rozmanitosti přírody v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice“. Prosíme, abyste jedinečné 

okamžiky svého okolí zachytili na svých fotografi-
ích, kde se mohou kromě přírody kolem nás objevit 
i zvířata. Tyto fotografie můžete přinést osobně či 
zaslat v elektronické podobě na sekretariát nejpozději 
do poloviny září 2020. Jednotlivé snímky pojme-
nujte, přidejte i místní popis a nezapomeňte, prosím, 
uvést celé Vaše jméno.

Již nyní děkujeme za všechny podklady pro 
budoucí kalendář r. 2021.

Martina Stankušová, místostarostka
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Šťastné a veselé Vánoce!
Klidné prožití Adventu  
a Vánočních svátků
přeje
vedení městského obvodu  
Radvanice a Bartovice.

Statutární město Ostrava,
městský obvod  

Radvanice a Bartovice
Vás srdečně zve na

tradiční

sIlVestrOVsKý
OhňOstrOj

31. prosince 2019 
ve 21:00 hod.

před budovou radnice MO
srdečně zve starosta Aleš Boháč

Kalendář na rok 2020



Rada městského obvodu 
na 22. schůzi konané dne 23. října 2019
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod 

názvem „Zimní údržba místních komuni-
kací, ploch a chodníků v k. ú. Radvanice 
a Bartovice v období 2019–2023“, se zhotovi-
telem Technické služby, a.s. Slezská Ostrava,

- rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavební práce pod názvem „Oprava 
ulice Durčákova“,

- schválila Příkaz č. 2/2019, kterým se stanovuje 
plán inventur městského obvodu Radvanice 
a Bartovice k 31. prosinci 2019,

- schválila rozpočtové opatření,
- rozhodla o uzavření nájemních smluv na 

pozemky v k.ú. Radvanice,
- rozhodla o schválení záměru pronájmu 

pozemku pod garáží v k.ú. Radvanice,
- projednala záležitosti bytového fondu měst-

ského obvodu,
- souhlasila s uzavřením smlouvy o poskyto-

vání právních služeb s advokátkou Mgr. Lucií 
Polákovou,

- vzala na vědomí zápisy z jednání komise 
sociální, sportovní a školství a finančního 
výboru,

na 23. schůzi konané dne 6. listopadu 2019
- projednala a schválila bez dalšího návrh 

obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství,

- projednala a schválila s úpravami návrh 
obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy o místním poplatku ze psů,

- souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo na stavební práce pod názvem 
„Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a pří-
pojka NN v areálu bývalého koupaliště“,

- schválila upravený odpisový plán Mateřské 
školy Ostrava -Bartovice, Za Ještěrkou 8, pří-
spěvková organizace,

- rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z rozpočtu městského obvodu na rok 
2019 a o uzavření darovací smlouvy na poskyt-
nutí daru spolku BOXING OSTRAVA, z. s.,

- projednala žádost statutárního města Ostravy 
o stanovisko k výkupu a následnému svě-
ření pozemků do správy městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, a to pozemků parc. 
č. 115, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o celkové výměře 374 m2, a parc. č. 116/2, 
ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 
583 m2, vše v k.ú. Radvanice, a pozemku parc. 
č. 689, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o celkové výměře 793 m2 v k.ú. Bartovice, 
a souhlasila s výkupem pozemků a svěřením 
do správy,

- na základě centralizovaného zadání veřejné 
zakázky rozhodla o uzavření smlouvy o sdru-
žených službách dodávky elektřiny ze sítí NN 
od společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., 
na období let 2020 a 2021,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávyjak se bránit kouři 
z lokálních topenišť? 

Doběhla námi podporovaná kotlíková 
dotace, díky níž pomáháme životnímu pro-
středí, ale z denních i nočních procházek víme, 
že vše není v pořádku, jak bychom si přáli.

S podzimem nastává doba topení v lokálních 
topeništích, což má velmi nepříjemný průvodní 
jev – místa s nedýchatelným ovzduším. Česká 
legislativa jasně stanoví, že v topeništích lze 
spalovat pouze paliva. Tyto paliva jsou legisla-
tivou vcelku jasně definována. Odpady spalovat 
nelze s výjimkou specializovaných zařízení, 
kterými jsou spalovny odpadů, pro něž platí 
velmi specifické podmínky a jsou velmi bedlivě 
monitorovány. 

Novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší byla zvýšena pravomoc úřadů a byla jim 
dána možnost kontrolovat topeniště a palivo, 
kterým topí lidé v soukromých objektech. Co 
spalovat lze a co nikoliv? Jednoduše řečeno, spa-
lovat lze pouze paliva, která splňují požadavky 
na kvalitu paliv stanovených výrobcem kotle. 
Přísně zakázáno je spalovat hnědé uhlí ener-
getické (je určeno pro elektrárny), lignit (méně 
kvalitní hnědé uhlí), uhelné kaly a z materiálů, 
ke kterým se běžně dostaneme to je dřevotříska, 
překližka, dřevovláknitá deska a další druhy 
lepeného dřeva. Výslovně zakázáno je též 
spalování odpadu vzniklého v domácnostech. 
Kontrola může být provedena na základě opako-
vaného důvodného podezření o špatném spalo-
vání. Podnětem k zahájení úkonů úřadu mohou 
být např. fotografie, videa pokrývající více než 
30-ti minutový kontinuální záznam kvůli pro-
kázání, že se nejednalo pouze o fázi roztápění 
atp. Pokud dojde k prvnímu důvodnému pode-
zření, například z podnětu souseda, bude maji-
tel písemně poučen, že při dalším přestupku 
může být provedena kontrola tepelného zdroje. 
Teprve v případě opakovaného podezření na 
porušení zákonem daných povinností a po prv-
ním písemném upozornění zaslaném provozo-
vateli spalovacího zdroje, může orgán ochrany 
ovzduší přistoupit ke kontrole spalovacího 
zdroje. V případě, že majitel odmítne kontrolu 
vpustit do svého domu nebo pokud se potvrdí 
nezákonné jednání, tedy spalování zakázaných 
věcí, hrozí tomu, kdo tak činí, pokuta až do výše 
50 tisíc korun.

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší jsou předmětné kontroly v kompetenci 
úřadů obcí s rozšířenou působností, tj. pro náš 
městský obvod Magistrát města Ostravy, odbor 
ochrany životního prostředí. S podněty ke kon-
trole je možno se obracet přímo na tento správní 
orgán (kontaktní osobou je p. Babincová, tel. 599 
443 328), případně svůj podnět zaslat prostřed-
nictvím Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Také lze v této souvislosti kontak-
tovat rovnou mě na e-mail: abohac@radvanice.
ostrava.cz a já mohu podat podnět svým jménem 
pro zachování anonymity ohlašovatele. 

 Aleš Boháč, starosta

Nový elektromobil
Do vozového parku městského obvodu Radvanice a Bartovice přibyl další, již třetí, elektromobil, 

který bude sloužit naší technické údržbě a správě městského obvodu.
Aleš Boháč, starosta

O rozpočtu 
rozhodne 
zastupitelstvo

V průběhu listopadu a prosince probíhají 
přípravy na schválení rozpočtu pro rok 2020 
a „boj“ o získání co nejvíce peněz z jiných 
zdrojů. O finální podobě rozpočtu rozhodne 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na svém jednání dne 12. 12. 2019 
v 16 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě
Radvanicích.

Aleš Boháč, starosta



polní 
skládka uhlí

Uběhl další rok, co doslova bojujeme 
s nepřípustným množstvím nepříjemné 
prašnosti z podniku LIBERTY Ostrava 
(dříve ArcelorMittal). Nejznámější součas-
nou kauzou je „Polní skládka uhlí“. V této 
záležitosti se nám podařilo přimět Krajský 
úřad MSK o několikeré zpřísnění pravidel. 
My však stále trváme na tom, aby se snížilo 
nepřiměřené množství skladovaného uhlí. 
V říjnu tohoto roku jsme obdrželi pozitivní 
odpověď na podnět z Ministerstva životního 
prostředí ČR, které vidí důvodné pochy-
bení v rozhodnutí kraje v této věci a bude je 
všechny přezkoumávat. Věříme, že kraj pod-
lehne a poprvé za mnoho let vyhlásí přezkum 
integrovaného řízení (pravidla provozu) 
veřejně tak, abychom se mohli přihlásit a při-
pomínkovat je jako městský obvod spolu se 
všemi ostatními dotčenými institucemi. Pak 
bychom se mohli bavit o tom, proč koksáren-
ská baterie z roku 1981 s plánovanou život-
ností 17 let je stále provozována i přesto, že 
jsou u nás několikanásobně porušovány 
imisní limity benzo a pyrenu.

Aleš Boháč, starosta

Provozní doba všech ostravských sběrných dvorů platná od 1. 11. 2019:

Sběrné dvory letní provozní doba 
(duben–říjen)

zimní provozní doba 
(listopad–březen)

RAdVAnice PO–PÁ 9.00–19.00
 SO 8.00–14.00 

PO – PÁ 10.00–18.00
 SO 8.00–12.00

Kunčice (pro objemný odpad – 
nábytek, koberce, sanitární zařízení) PO–ne 8.00–20.00 PO – ne 8.00–18.00

změny v provozu 
ostravských sběrných dvorů

Od 1. listopadu přešly ostravské sběrné 
dvory opět na zkrácenou zimní provozní dobu, 
která potrvá až do konce března příštího roku. 
Sběrný dvůr v Radvanicích je od pondělí do 
pátku otevřen až v 10 hodin (na rozdíl od letní 9. 
hodiny) a zavírá o hodinu dříve, tedy v 18 hodin, 
a v sobotu je otevřen od 8 do 12 hodin. 

Více informací o tom, jaký odpad a v jakém 
množství mohou Ostravané ve sběrných dvo-
rech bezplatně odevzdat, a také interaktivní 
mapa ostravských sběrných dvorů jsou k dispo-
zici na www.ozoostrava.cz.

Zdroj: OZO Ostrava

linka č. 101 
se osvědčila

Jsme rádi, že jsme udělali další krok 
k nápravě dopravní obslužnosti našeho 
městského obvodu, kterou Dopravní podnik 
Ostrava s rozjezdem Terminálu Hranečník 
bohužel na našem území zkazil. Po dlou-
hých jednáních a přesvědčování se nám 
i díky občanům Radvanic a Bartovic poda-
řilo zachovat přímou linku č. 38 a po roce 
rozjet linku parciálního trolejbusu č. 101 
na zastávku u LDN. Po řadě následných 
intervencí jezdí linka č. 101 až na požado-
vanou zastávku Ludvíkova v Radvanicích, 
kde díky zájmu občanů o tento spoj bude 
také jezdit o víkendech a ve dnech státních 
svátků. Změna bude platit od 15. 12. 2019. 
Tak budou už plně nahrazeny spoje linky 
č. 29 linkou č. 101 s konečnou na zastávce 
Ludvíkova. Autobusová linka č. 29 bude 
pokračovat dále do Petřvaldu a Šenova. 
Děkujeme KODIS. Aleš Boháč, starosta

K r á s n é  p o d z i m n í  p o č a s í  p ř i ve d l o 
k Bučinskému rybníku nejen rybáře, kteří zápo-
lili o Bučinský pohár, ale také mnoho příznivců 
rybářského sportu. Do soutěže se přihlásilo cel-
kem 26 účastníků, mezi nimiž byly i 2 rybářky. 
Tentokrát se chytali pouze kapři. Z vody bylo 
vytaženo celkem 27,255 kg ryb, což se poda-
řilo dohromady 8 rybářům. Všichni úspěšní 
rybáři byli oceněni hodnotnými cenami, které 

převzali z rukou místostarostky městského 
obvodu Martiny Stankušové. Na prvním místě 
se umístil Václav Chudík (11,005 kg), druhý byl 
Tomáš Pelderl (5,330 kg) a třetí příčka vítězů 
patřila Tomáši Fridrichovi (2,550 kg). Ostatním 
byla útěchou příjemná atmosféra, dobrá zábava, 
výhra kapra v kole štěstí, nebo chutné občerst-
vení z grilu. 

(red)

podzimní kolo Bučinského poháru

Informace k zimní údržbě 
městského obvodu

Zimní údržba v městském obvodě Radvanice 
a Bartovice je prováděna na 55 km místních 
komunikací a 19 km chodníků. Na základě pro-
vedeného in-haus výběrového řízení bude zimní 
údržbu místních komunikací, chodníků a zastá-
vek v Radvanicích a Bartovicích provádět spo-
lečnost Technické služby, a.s. Slezská Ostrava. 
Částečně budou údržbu chodníků a zastávek 
zastávat zaměstnanci úřadu a lidé na veřejně pro-
spěšných pracích technikou městského obvodu. 
Zimní údržba na místních komunikacích zajišťo-
vaná v městském obvodě je seřazena dle stupně 
důležitosti do dvou kategorií. Časový limit pro 
zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti míst-
ních komunikací je stanoven zákonem – pro 
1. pořadí do 4 hod. a 2. pořadí do 12 hod. od 
výjezdu techniky. Seznam rozdělení místních 

komunikací je zveřejněn na internetových strán-
kách obce. O místní komunikace II. tř. a silnice 
v majetku města a kraje se starají Ostravské 
komunikace, a.s., s výjimkou silnic prvních tříd, 
které bude v zimním období udržovat sdružení 
firem v čele se společností Eurovia. Za účelem 
kvalitního provádění zimní údržby vyzýváme 
občany, aby pokud možno nenechávali svá vozi-
dla 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 popelnice 
na chodnících (mimo dnů odvozu odpadu), jeli-
kož výrazně ztěžují zimní údržbu.
Kontakty:
Úřad   mě s t ského   obvodu   Radvan i c e 
a Bartovice – Pavla Baňková, tel. 599 416 145

Technické služby a.s. Slezská Ostrava (místní 
komunikace v Radvanicích a Bartovicích) 
– tel. 737 286 937, (chodníky v Radvanicích 
a Bartovicích) – tel. 737 286 942
Ostravské komunikace, a.s. – dispečink – tel. 
596 622 922
Eurovia CS, a.s. – silnice I. tř. Rudná – tel. 596 
709 115 nebo 730 549 205

Pavla Baňková,
odbor SŘDaŽP
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3.12. 17:00
Koncert studentů Janáčkovi 
konzervatoře – obřadní síň 
městského obvodu

5.12. 14:00
KD závod J. Fučík Radvanice 
– Výborová členská schůze + 
předvánoční členská schůze

8.12. 17:00
Adventní koncert – Kostel 
Církve československé husitské 
v Ostravě Radvanicích 

10.12. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Mikuláš

10.12. 7:30 SPCCH – Zájezd na vánoční 
trhy

11.12 14:00 KD Radvanice – Vánoční 
posezení s nadílkou

12.12. 16:00 KD Bartovice – Mikulášská 
veselice

12.12. 14:00
7. schůze Zastupitelstva 
MěOb RaB hasičská zbrojnice 
Radvanice 

13.12. 17:00 ČSV z.s., – Výborová schůze

17.12. 19:00

Benefiční koncert Petra Janů 
– Kostel neposkvrněného 
početí Panny Marie, Ostrava 
Radvanice

18.12. 14:00 KD Bartovice – Povídání – 
zvyky a obyčeje 

27.12. 16:00 KD Bartovice – Silvestr v klubu

v měsíci prosinci
Kalendář událostí akce v knihovně

radVaNIce
dárkovník  Q

výtvarné odpoledne pro děti výroba papírového 
stromečku | čtvrtek 12. prosince | od 13 do 15

nadělení Q

test pro děti | prosinec | během půjčování 
Linoucí se vůně z kuchyně Q

výstava knih | prosinec | během půjčování
Knihovna nás baví  Q

výstava obrázků dětí ze ZŠ Bartovice
prosinec | během půjčování

KLUB SLUNÍČEK 
Pohádkové Vánoce Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 19. prosince | od 9.30 do 10.30

SLUNEČNICE
Vůně jehličí a čekání na Vánoce Q

setkání s dětmi z MŠ Radvanice | beseda s výtvar-
nou dílnou | prosinec | v dopoledních hodinách

PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ 
Splněná přání  Q

setkání s prvňáčky ze ZŠ Vrchlického
prosinec | v dopoledních hodinách

BartOVIce
nazdobím tě! Q

výtvarné odpoledne pro děti | tvoříme ozdoby na 
Vánoce | úterý 10. prosince | od 13 do 15

Šupina  Q
test pro děti o vánočních zvycích 
prosinec | během půjčování 

Pohádky v osmi směrech Q
turnaj pro dospělé
prosinec | během půjčování 

Zimní snění Q
výstava knih | prosinec | během půjčování 

KLUB BARTÍK
Vánoční příběh Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, praro-
diče | úterý 10. prosince | od 10 do 11

PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ 
Splněná přání  Q

setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
prosinec | v dopoledních hodinách

Vánoční 
bohoslužby 
v husově sboru
24. 12. 2019 – 22.00 hodin – Půlnoční 
25. 12. 2019 – 8.00 hodin – Hod Boží 
vánoční
26. 12. 2019 – 8.00 hodin – Štěpán 

Máme za sebou pár týdnů provozu – klub 
Bartík je otevřen ke spokojenosti maminek od 
začátku září, knihovna od konce září. Ukazuje se, 
že Společenský dům v Bartovicích ožívá, kromě 
našich „knihovnických“ počinů se otevírá i při 
jiných příležitostech. Klub Bartík je pravidelně 
navštěvován, obzvláště poté, co městský obvod 
RaB zakoupil didaktické pomůcky, hračky a hry 
pro nejmenší. Kromě toho také zafinancoval 
nákup knih, takže udělal vše proto, aby se vám 
u nás líbilo. Knihovnice připravují i v knihovně 
akce pro větší děti, kterých se mohou účastnit 
samozřejmě i dospělí. V říjnu potěšil seniorskou 
veřejnost Milan Šťastný – písničkář s kytarou. 

Vě ř í me ,  ž e  ob ě  n a š e  p ob o čk y  –  t a 
v Radvanicích i ta v Bartovicích – a radvanický 
klub Sluníčka, stejně jako bartovický Bartík pro 
nejmenší děti s rodiči zvýší možnosti zdejších 
občanů kulturního vyžití. Jsme připraveni rea-
govat na vaše potřeby a požadavky, navštivte 
nás a společně najdeme tu nejlepší cestu. 
Předpokládáme, že se staneme vaší příjemnou 
oázou nejen v zimních měsících.

V Radvanicích nás najdete v pondělí, ve čtvr-
tek a v pátek, v Bartovicích každé úterý a pátek. 
Více najdete na stránkách Knihovny města 
Ostravy www.kmo.cz.

Vaše knihovnice

sluníčka, Bartík a knihovny

diamantová 
svatba

Dne 23. 10. 2019 oslavili manželé Bergerovi 
diamantovou svatbu. Své ano si řekli před 
60 lety na ostravské radnici. Svůj život prožili 
v Bartovicích. Mají dva syny Vladimíra a Aleše. 
Celkem čtyři vnoučata a dočkali se i pravnoučá-
tek Anetky a Ley. Pan Vladislav oslaví v lednu 
životní jubileum 90 let. (red)

V mě s íc i  ř í jnu  o s l av i l a  své  k r á sné 
životní jubileum 80 let paní Irena Vlčková, 
k te rá př iv ít a la  návštěv u pana s t a rost y 
v plném zdraví a životním elánu. Jubilantka 
je občankou našeho městského obvodu již 
dlouhá léta, proto návštěva byla provázena 
nejen vzpomínkami na „staré časy“, ale 
také na její pracovní i osobní život v našem 
obvodě. Pan starosta Aleš Boháč poděkoval 
paní Vlčkové za pozvání a srdečně jí popřál 
do dalších let pevné zdraví, hodně štěst í 
a spokojenosti.

Odbor OaVV

Významné životní jubileum
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Dne 17. 11. 2019 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí

paní 

Jiřiny Servátkové.

Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Když zemře dědeček, sluníčko zajde,  
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad, 

po celém světě se sotva najde,  
kdo by jak dědeček uměl mít rád.

Dne 17. prosince 2019 uplyne rok, kdy od 
nás navždy odešel náš milovaný 

Ladislav Gavroň.

Za celou rodinu, kamarády a přátele s úctou 
vzpomíná manželka, dcera s rodinou a syn 

s rodinou.

Dne 23. listopadu 2019 uplynul jeden smutný 
rok od chvíle, 

kdy dotlouklo srdíčko naší milované paní

Jaroslavy Mokrošové
a 5. ledna 2020 tomu bude již dlouhých 11 let,

kdy nás navždy opustil náš drahý pan

Eduard Mokroš.

Nikdy nezapomenou dcera Šárka s rodinou
a syn Tomáš s Romanem.

Sportovní sezóna našeho sboru pro letošní 
rok vzala za své a my bychom tímto článkem 
rádi shrnuli úspěchy našich družstev v letošním 
roce.

Jako každoročně jsme byli účastníky 
Moravskoslezské ligy v požárním útoku (dále 
jen MSL), a to v kategorii mužů a v kate-
gorii nad 35 let. Pořádali jsme také tzv. 
ligové kolo, čili soutěž zahrnutou do 
bodování MSL.

Do průběhu letošní sezóny jsme vklá-
dali velké naděje, protože jsme se chtěli 
po letech snažení probojovat konečně 
na stupně vítězů. V kategorii mužů píle 
našeho družstva přinesla kýžené ovoce, 
ikdyž ne to úplně nejsladší. Se ztrátou 
20 bodů jsme v celkovém pořadí skon-
čili na 2. místě. V kategorii nad 35 let 
jsme, bohužel, byli poslední. Sic nás 
tento propad mrzí, ale soutěžení v této 
kategorii je pro nás spíš odrazem chuti 
k udržení kolektivu a dlouholetého přá-
telství.

V rámci přátelství s týmem FIRE 
Racingsport z Košic jsme v srpnu vyjeli 
soutěžit na východ Slovenské republiky, 
kde jsme se účastnili soutěží v Plavnici 
a v Komárově. Tento „výlet“ považujeme za 
velmi vydařený, užili jsem si nejen zábavu, utu-
žili kolektiv, ale také nasbírali cenné zkušenosti. 
Soutěž v Plavnici jsme vyhráli a v Komárově 
jsme skončili 7. 

V sobotu 7. září jsme pořádali v areálu hasič-
ské zbrojnice soutěž v požárním útoků a 11. kolo 
MSL. 

Za ne příliš příznivého počasí přijelo do 
Bartovic změřit své síly celkem 52 družstev. 
Na zahájení se dostavil také pan starosta Aleš 
Boháč, který soutěžící přivítal a popřál jim 
mnoho sportovních úspěchů. Mužská kate-
gorie čítala 32 družstev, z nichž nejlepšího 
času dosáhli muži z Lukavce a hned za nimi 
na 2. místě skončili domácí Bartovice. V kate-
gorii něžného pohlaví se utkalo o vítězství na 
naší dráze celkem 13 družstev. Vyhrály ženy 
z Albrechtic, na místě 2. skončily ženy ze Závady 
a na místě 3. ženy ze Svinova. Kategorie nad 35 
let byla poněkud chudší, co se účasti týká, sou-
těžilo celkem 7 týmů z toho 2 týmy byly ženské, 

konkrétně Metylovice a Oprechtice, jimž patří 
náš velký obdiv. Mezi muži v kategorii nad 35 
let zvítězil tým Svinova, na 2. místě skončil tým 
z Oprechtic a 3. domácí Bartovice.

Za náš další velký letošní úspěch považu-
jeme 5. místo na soutěži Hoštický pohár ve 

Velkých Hošticích u Opavy, kde se konala jedna 
z největších soutěží v požárním útoku v České 
republice. V konkurenci 95 těch nejlepších muž-
ských týmů z Česka i Slovenska si troufáme říci, 
že jsme úspěšně reprezentovali náš městský 
obvod.

V sobotu 7. listopadu se konalo v Jistebníku 
slavnostní vyhlášení výsledků MSL, kde si naši 
„veteráni“ převzali plaketu za účast a muži jako 
vícemistři MSL medaile za 2. místo. V anket-
ním hlasování o nejlepší soutěžící na jednotli-
vých postech požárního útoku se i naši zástupci 
dostali do tzv. All stars týmů, jmenovitě: David 
Náhlý, Martin Nevřela, Lukáš Frýdl, Ondřej 
Hroš, Jiří Válek, Stanislav Šenkyřík, Rostislav 
Tomek a Lukáš Válek, který v hlasování o nej-
lepšího pravého proudaře zvítězil.

Krom soutěže stojí určitě za zmínku, že jsme 
v letošním roce pořádali také tradiční společen-
ský ples a 1. června den dětí spojený se smaže-
ním vaječiny. Mile nás překvapil zájem místních 
rodin s dětmi o tuto akci. Tak hojnou účast jsme 

nečekali, což nás utvrdilo, že činnost našeho 
sboru má pro naše spoluobčany smysl.

Závěrem bychom chtěli co nejsrdečněji 
poděkovat všem příznivcům našeho sboru, 
požárního sportu, dobré zábavy, ale také všem 
našim podporovatelům a přátelům za přízeň 
a spolupráci. 

S blížícím se adventem nám dovolte také 
popřát všem krásné Vánoce a hodně zdraví do 
roku 2020.

Sylvie Nevřelová,
SDH Bartovice

Ohlédnutí nejen za sportovní sezónou 2019 recept  
na vítězný závin 
z V. ročníku raB štrúdlování

Pro ty, kteří si budou chtít pro chvíle svá-
teční a všední upéct vítězný závin z katego-
rie sladké, přinášíme slíbený recept, který 
nám poskytla p. J. Holcová.

Utřete do běla 22 dkg moučkového cukru 
se 6 žloutky a špetkou soli. Do ušlehané 
hmoty přisypeme 5 dkg polohrubé mouky 
smíchané s ½ balíčku prášku do pečiva, při-
dáme 1 lžíci oleje a 2 lžíce rumu. Zamíchejte 
a postupně lehce přidejte tuhý sníh ze 
6 bílků.

Plech vyložte nenamazaným pečícím 
papírem a pečte 7–8 minut v troubě přede-
hřáté na 80 °C. po vytažení z trouby nechte 
mírně vychladnout a poté smotejte i s papí-
rem.

Zcela v ych lad lou roládu rozbalte 
a natřete předem připraveným krémem 
z 12,5 dkg másla, 12,5 dkg Hery a 20 dkg 
cukru moučky, které jste opět vyšlehali do 
běla a postupně přidávejte vychladlou kaši 
uvařenou z ¼ l mléka, 1 vanilkového cukru 
a 1–2 lžic polohrubé mouky.

Rozprostřenou roládu potřete krémem, 
položte kompotované broskve a stočte. Vrch 
potřete slabě krémem, který jste si předem 
odložili.

Dobrou chuť! (red)
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Naše děti si 16. 10. 2019 protáhly svá těla při 
prvním ročníku Podzimní olympiády, která se 
konala v Kouparku v Ostravě -Radvanicích. 
Děti soutěžily v 7 disciplínách, které prověřily 
nejen jejich rychlost, hbitost, správnou mušku 
ale i kamarádské a sportovní chování. Děti 

soutěžily ve skupinách, které vedly paní uči-
telky. Všechny děti se snažily podat co nejlepší 
výkon a za to byly na konci odměněny diplomy 
a čokoládovými medailemi.

Andrea Rezgui, 
MŠ Ostrava – Radvanice

„Vzděláváme se 
a sportujeme“

Takto byl nazván projekt, který MŠ Ostrava-
-Radvanice plnila v podzimních měsících.

Účelovou dotaci na projekt nám poskytlo 
statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice. Projekt byl tvořen 
z několika různých aktivit, při kterých se děti 
vzdělávaly a rozvíjely své vědomosti. V září 
navštívily Planetárium v Ostravě -Porubě 
a v říjnu sportovaly. Na Kouparku v Ostravě-
-Radvanicích jsme zorganizovali kurz in-line 
bruslení. Koupili jsme brusle, chrániče, přilby 
a kurz mohl začít. Za krásného podzimního 
počasí se děti učily nejen správný jízdní styl, ale 
i zabrzdit, zatáčet, pohybovat se bezpečně na 
stezce a zvládat kritické situace. V návaznosti 
na tento kurz bychom chtěli na jaře pokračovat 
v in-line bruslení a během sportovního odpo-
ledne zapojit nejen děti, ale i rodiče.

 Dana Lérová, 
ředitelka MŠ Ostrava – Radvanice

V měsíci říjnu se ve školních družinách 
v Bartovicích uskutečnily akce „Čteme pro 
radost“ a „Fantazie ze stavebnic“, obě financo-
vané z účelového neinvestičního příspěvku sta-
tutárního města Ostravy.

První z nich jsme spojili s přespáním v druži-
nách. V pátek vpodvečer jsme se sešli v hojném 
počtu a pro děti byl připraven pestrý program. 
Hráli jsme hry, vyráběli berušky, lucerny a lam-
pióny, se kterými jsme se pak společně prošli po 
okolí školy. Čas před spaním byl věnován četbě. 
Poté jsme se uložili ke spánku a za chvíli bylo 

slyšet jen lehké oddychování. Po bohaté snídani 
si spokojené děti vyzvedli rodiče.

Akce „Fantazie ze stavebnic“ se konala 
v dopoledních hodinách a sešli se zde žáci, kteří 
vyhráli v třídních kolech. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích a všechny výtvory se velice povedly. 
Děti si za svou snahu a kreativitu odnesly krásné 
ceny.

Obě akce se velice vydařily.
Barbara Vylegalová a Ivana Hrbáčková, 

ZŠ Bartovice

den stromů a zvířat
Dne 25. 10. 2019 se v naší škole konal Den 

stromů a zvířat. Žáci druhého stupně chodili 
po třídách a v každé třídě je čekalo něco zají-
mavého s tématikou stromů a zvířat. V jedné 
třídě navlékali listy na rozpletený drátěný věšák 
a vytvářeli věnce na vstupní dveře. Jinde zase 
lepili sušené a vylisované listy, určovali druhy 
stromů a vytvářeli herbář. V další třídě zpívali 
písně a hledali přísloví, kde se nacházejí stromy 
a zvířata – Svátek zvířat, Kozel nebo Hruška. 
Dále vyplňovali různé kvízy a hádanky s téma-
t ikou stromů a zvířat. Díky paní učitelce 
Kempné i dalším učitelům tento den proběhla 
výuka nesmírně zajímavě, poutavě a žáci se 
dozvěděli mnoho nového o přírodě.

Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického 

podzimní olympiáda

akce v Bartovické škole



legoday
Jedno krásné říjnové 

dopoledne jsme měli ve 
třídě IV. A „ Legoday “.

Stavěli jsme ve dvo-
jicích krásné, vtipné 
a nápadité v ý tvor y, 
procvičili si předsta-
v ivos t  pomocí  lego 
kostiček, stavební lego 
počítání a také kresbu 
postaviček z lego kos-
tiček. Mohli jsme stavět 
nejen dle své fantazie, 
ale i pomocí plánku. Na 
naši práci dohlížela nejen naše paní učitelka, ale také Bruno. Víte, kdo to je? Náš vyro-
bený kostra-kamarád. Za své krásné výtvory jsme se sami obodovali a na konci dne 
paní učitelka vyhlásila vítěze super, mega, ultra dne. Za svou píli byl každý odměněn 
hopíkem a ti nejlepší ještě malými dárečky. 

Petra Vaská, ZŠ Vrchlického 
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PRODEJ 
VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ 

PŘÍMO 
Z PLANTÁŽE

Volenství,  
Václavovická 530,  

Šenov

mobil: 730 955 216

www.stromkyzvolenstvi.wz.cz

inzerce

uzávěrka příštího čísla 15. 12. 2019

prodej palivového dřeva 
aKce!!!!!
Smrk: špalky 30 cm 650,- Kč/1prm/s 
 štípaný 750,- Kč/1prm/s 
Buk: štípaný 1150,- Kč/1prm/s 
Smrkové odkory… délka 2m  300,- Kč/m3

 výběrové hrubé 3m 450,- Kč/m3

Prodej cca 5 kg pytlíku třísek za 39,- Kč/ks. 
(7 m3 špalků = 1x pytlík třísek zdarma)
Odvoz vozem AViA
Tel.: 725 987 422 

VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?
VYVEZEME SEPTIK?
PROVEDEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU
A KANALIZACI?

WWW.OVAK.CZ

VÍTE, ŽE
I V ROCE 2020

ANGLIČTINA
•	výuka	

dospělých	
•	firemní	

angličtina
•	doučování	dětí
Mgr. Petra Kořená, 
Panská 240/33, Michálkovice 
tel.: 737 770 669

Profil lektorky:  
www.multilingua.cz

hallOweeN

I letos se konal v sále školy na Trnkovci Halloweenský 
maškarní karneval pro žáky 1.–4. ročníku. Byl financován 
z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města 
Ostravy. Hned po zahájení se porotě představily všechny 
děti v kostýmech. Porota vybírala 3 nejkrásnější masky 
z každé třídy. Odměny byly krásné, soutěže zábavné. 

Také v tělocvičně školy v Bartovicích slavili Halloween. 
Hned ráno se všichni sešli v různých strašidelných maskách. 
Zápolili v nejrozmanitějších disciplínách – skládání zaklí-
nadel, hod do hrnce s lektvarem, běh 
s koštětem. Četli strašidelnou báseň 
a příběh o čarodějnici a nakonec si 
vyrobili malou čarodějku. Nikdo 
nebyl přeměněn v pavouka, nikdo 
nebyl zaklet, ale i tak si všichni 
Halloween pořádně užili.

ZŠ Vrchlického

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	
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Bučinský pohár

halloween


