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Rok se sešel s rokem a my stojíme na prahu 
nového začátku. Mnozí z nás vyřkli různá tra-
diční předsevzetí, která se budeme snažit ales-
poň pár dnů dodržet, jiní zase trpělivě vyčkávají 
změn, jež každoročně s Novým rokem přichá-
zejí. Obvykle bilancujeme, co dobrého i toho 
méně radostného nám přinesl rok minulý 
a snažíme se navázat zejména na hezké chvíle, 
které se stávají nezapomenutelnými. Přejeme 
vám, ať těch hezkých nezapomenutelných 
chvil máte letos co nejvíce, ať vás neopouští 
zdraví, štěstí, úspěch a dobrá pohoda, ať jste 
stále obklopeni milujícími blízkými a přáteli. 
Vše nejlepší v novém roce 2019!

Vedení městského obvodu 
a redakce RaB novin

PF

Noviny nově
Milí spoluobčané,
držíte právě v rukou první vydání RaB novin 

v roce 2019. Rozhodli jsme se jít „více s dobou“, 
a na četná přání občanů vydávat noviny plno-
barevné. Lidé jistě ocení více fotografií a struč-
nější příspěvky. Z tohoto důvodu zkracujeme 
i počet stran z dvanácti na osm. Noviny budou 
vycházet vždy v první dny aktuálního měsíce. 
Ačkoliv nejsme příliš spokojeni s distribucí novin 
do schránek Českou poštou, což je dáno pro nás 
nepochopitelným systémem doručování (to není 
záležitostí doručovatelek, nýbrž vedení celého 
podniku), ale snažíme se situaci řešit. V případě, 
že noviny nedostanete, sdělte nám, prosím, tuto 
skutečnost na tel. č. 599 416 100 (sekretariát 
úřadu), abychom mohli sjednat nápravu. Noviny 
také najdete na webových stránkách našeho měst-
ského obvodu a v tištěné podobě na sekretariátě 
úřadu. Dále je lze vyzvednout v trafice Zuzka 
na zastávce Radvanice škola, v Penny marketu, 
v potravinách Pavla, ve Stravování Čavojská, 
v OC Ještěrka, v knihovně a na poště. Věříme, že 
vám dál budou noviny přinášet potřebné infor-
mace o dění v našem městském obvodu a v novém 
provedení budou přehlednější a zajímavější.. (red)

Poslední listopadovou středu se sešli občané 
městského obvodu Radvanice a Bartovice na 
tradiční rozsvícení vánočního stromu. Starosta 
Aleš Boháč všechny srdečně přivítal a po pěvec-
kém vystoupení dětí ze ZŠ Vrchlického roz-
svítil vánoční strom spolu s výzdobou radnice. 
Zároveň přítomné děti mohly pod dohledem 
místostarostky Martiny Stankušové napsat 
dopis Ježíškovi, ze kterých měla být vylosována 
tři dětská přání, jež budou na Štědrý den spl-
něna. Avšak hned dvě vylosované děti, shodou 

okolností sourozenci, bydlí ve vedlejším měst-
ském obvodu – ve Slezské Ostravě, avšak u nás 
navštěvují základní školu. Losovalo se však 
dále, aby dárek od Ježíška putoval třem dětem 
z našeho městského obvodu. Vylosované děti ze 
Slezské Ostravy však nepřijdou zkrátka a dosta-
nou dárek z rukou starosty našeho městského 
obvodu také. Celkem tak městský obvod letos na 
Štědrý den obdaruje pět dětí. 

Pro zahřátí byl k dispozici teplý čaj zdarma 
a rodiče mohli zakoupit svým ratolestem různé 
svítící hračky s vánoční tématikou. Zanedlouho 
se večerem, kromě rozsvíceného stromu, pro-
háněla různá světýlka, ať už na hlavách nebo 
v rukou našich nejmenších. (red)

rozsvícení vánočního stromu

2019



RaB noviny 2

z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 2. schůzi 
konané dne 21. listopadu 2018:
- souhlasi la s uzavřením smluv o z ř ízení 

služebnosti, 
- souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 

zakázky „Stavební úpravy a přístavba hasičské 
stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě -Radvanicích“,

- vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů roz-
počtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
leden – září 2018,

- souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo pod názvem 
„Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – 
Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“,

- schválila rozpočtové opatření č. 21/2018,
- vzala na vědomí obecně závaznou vyhlášku, kte-

rou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství,

- schválila záměr pronájmu pozemku 
- souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 

břemene,
- souhlasila s předložením žádosti o poskytnutí 

dotace v rámci dotačního programu „Příspěvky na 
ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018“

- vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly 
výkonu samostatné působnosti,

- projednala záležitosti bytového fondu.
Rada městského obvodu na své 3. schůzi 
konané dne 5. prosince 2018:
- souhlasila s udělením souhlasu k provedení tech-

nického zhodnocení v budově, kde sídlí Česká pošta 
na ul. U Statku 185/6, 717 00 Ostrava -Bartovice,

- souhlasila s uzavřením dohody o ukončení nájmu 
nemovitosti s Petrem Eisenhammerem, Maryčky 
Magdonové 679/8, 717 00 Ostrava -Bartovice, 
IČ: 74204467,

- souhlasila s uzavřením smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektrické energie, se společ-
ností Český energetický Dodavatel a. s., se síd-
lem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, 
IČ: 227 95 090,

- rozhodla souhlasit s přijetím nepatrného majetku,
- souhlasila se vstupem na pozemek z důvodu 

provedení kontrolního atmogeochemického 
průzkumu,

- schválila termín a místo konání 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice,

- vzala na vědomí Zápis č. 1. jednání Komise soci-
ální, sportovní a školství rady městského obvodu,

- schválila termíny konání schůzí rady městského 
obvodu v 1. pololetí roku 2019,

- schválila pro účetní období roku 2019 sazebník 
úhrad nákladů za poskytování informací,

- projednala záležitosti bytového fondu,
- souhlasila se svěřením automatizovaného exter-

ního defibrilátoru LIFEPAC 1000 do majetku,

- doporučila zastupitelstvu městského obvodu uza-
vření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalen-
dářem,

- souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 o nájmu 
reklamních ploch se společností INZERTPRESS 
s. r. o., se sídlem Chudenická 30, 110 00 Praha 10, 
IČ: 25048694,

- souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 na stavební 
práce pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – 
úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových 
nástupišť Olšák“,

- projednala návrh na stanovení výše měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva,

- schválila rozpočtové opatření č. 22/2018.
Šárka Krkošková,

odbor OaVV

První adventní neděli proběhl v Římskokatolickém kostele v Ostravě -Radvanicích tradiční 
adventní koncert. Vystoupili sólisté Státní opery v Opavě s nádherným programem, který navodil 
příjemnou atmosféru předvánočního času. (red)

adventní koncert v kostele

Ve dnech 4. a 5. 12. navštívilo náš městský 
obvod pražské divadlo „Jedeme k vám“ s novou 
inscenací „vévévé. československo.cs“ vznik-
lou v souvislosti se 100. výročím založení naší 
republiky. Herci se představili nejprve zdej-
ším seniorům v Klubu důchodců v Bartovicích 
a následující den pak dětem z 2. stupně základní 

školy. Děj inscenace provází diváka stoletou 
érou našich dějin, důraz je kladen na významné 
„osmičkové“ roky a nezapomíná se také na důle-
žité momenty v kultuře, která je vkusně zastou-
pena hudbou a písněmi jednotlivých období. 
Diváci hodnotili představení jako zdařilé. (red)

divadelní představení  
ke 100 letům založení republiky



RaB noviny 3

Předvánoční čas byl naplněn spoustou 
krásných adventních akcí, mezi k terými 
nechyběl ani koncert studentů Janáčkovy kon-
zervatoře v Ostravě. Obřadní síní našeho měst-
ského obvodu se rozezněly vánoční písně, ale 
nechyběla ani ukázka z muzikálu Fantóm opery 

A. L. Webera. Známá Ave Maria zazněla ve ver-
zích obou známých autorů – F. Schuberta i G. 
Cacciniho. Závěr koncertu patřil lidovým kole-
dám, které si se všemi účinkujícími zazpívali 
i přítomní diváci. Průvodním slovem tradičně 
provázel Jiří Bystroň. (red)

Ve středu 5. 12. 2018 navštívili sál radvanické 
základní školy v budově na Trnkovci herci z diva-
dla Jedeme k vám, kteří dětem zahráli pohádku 
Jak nás vidí Andělé. Pohádka zpříjemnila 

adventní čas nejen dětem z mateřské a základní 
školy, ale i jejich učitelům. Děti byly do pohádky 
doslova vtaženy vánočními písničkami a mohly 
si s herci zahrát scénu v Betlémě. (red)

Jak nás vidí andělé městská policie 
Ostrava informuje:
 Opil se, skončil v popelnici

Večer 12. listopadu 2018 řešili strážníci 
Městské policie Ostrava další kuriózní případ. 
Byli vysláni do Ostravy -Radvanic, kde se měla 
nacházet osoba v kontejneru na odpad. Hlídka 
na místě nalezla silně podnapilého muže. Ten 
sice nejevil známky zranění, ale nebyl schopný 
samostatné chůze. Z toho důvodu byl muž umís-
těn na protialkoholní záchytnou stanici k dal-
šímu opatření.

 Sebeobrana pro ženy a dívky aneb 
„Nebudu cíl ani oběť“

Jak uvádí Agentura EU pro základní práva, 
celá jedna třetina žen se alespoň jednou v životě 
setká se znásilněním či jinou formou sexuálního 
násilí. Devět z deseti případů znásilnění navíc 
podle Amnesty International ČR žena vůbec 
nenahlásí. Je proto důležité, aby se ženy a dívky 
dokázaly v podobných situacích ubránit a nestaly 
se tak snadnou obětí nějakého násilníka. 

V Ostravě se nachází několikanásobně větší 
počet sociálně vyloučených lokalit, než je tomu 
v kterémkoliv jiném městě Moravskoslezského 
kraje. To s sebou přináší i vyšší počet násilné 
a mravnostní trestné činnosti. 

Kurz sebeobrany, kterého se účastnily 
dívky ve výcvikovém středisku Městské policie 
Ostrava, byl v prosinci 2018 úspěšně ukončen. 
Účastnice si mohly vyzkoušet, jak účinná je 
obrana, kterou se naučili. Trénovaly např. nej-
různější hmaty, kopy a dokonce i boj na zemi. 
Kurz se všem zúčastněným velice líbil. Projekt 
byl financován z dotace Ministerstva vnitra 
2018 a statutárním městem Ostrava.

Městská policie Ostrava,
úsek prevence a propagace

Koncert studentů  
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
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akce 
v knihovně

Vločkovník Q

výtvarná dílna pro děti
strom plný sněhových vloček
čtvrtek 17. 1. | od 13 do 15

Rady babky kořenářky  Q

test pro děti 
leden | během půjčování

Knihomílci  Q

výstava obrázků dětí navštěvujících knihovnu
leden | během půjčování

K zachumlání do peřin Q

výstava knih 
leden | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 

Nebuď takovej balvan Q

setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
leden | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ

Ten dělá to a ten zas tohle… Q

setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
leden | v dopoledních hodinách

3.1. 14:15
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – Výborová 
schůze

8.1. 15:00
KD při DPS Bartovice – 
Vítejte v novém roce – 
novoroční gratulace

9.1. 14:00 KD Radvanice – 
Přivítání v novém roce

10.1. 16:00 KD Bartovice – 
Zahájení nového roku

15.1. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

16.1. 15:15 5. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

18.1. 18:00 ČSV z.s. – Výborová 
schůze

23.1. 14:00 KD Radvanice – 
Vepřové hody 

24.1. 16:00 KD Bartovice – Vepřové 
hody

24.1. 19:00
Zahrádkářský ples 
- Společenský dům 
Bartovice

30.1. 15:15 6. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

v měsíci lednu

Kalendář
událostí

Starosta městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na

slavnostní 
vítání 
občánků, 
12. ledna 2019 od 10,00 hodin v obřadní 
síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast 
na slavnostním obřadu vítání občánků, 
dostavte se, prosím, v úřední dny na mat-
riku Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (1. patro, č. dveří 14) s platným 
občanským průkazem a rodným listem 
dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním 
do slavnostní kroniky a zveřejněním na 
internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj 
písemný souhlas.

Aleš Boháč, starosta

Dne 23. listopadu 2018 dotlouklo srdíčko 
naší milované 

Jaroslavy Mokrošové 
a dne 5. ledna 2019 uplyne již 10 let od 

chvíle kdy nás opustil náš drahý 

Eduard Mokroš.

Nikdy nezapomeneme – vzpomínejte 
s námi. 

Dne 21. ledna 2019 uplyne již 10 let od 
úmrtí pana 

Zdeňka Mazura.
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Hana, dcera 

Lucie a vnučky Bára a Karolína.

Dne 12.1.2019 si připomeneme  
10. výročí od chvíle, kdy nás navždy 

opustil manžel, tatínek, dědeček, tchán, 
švagr a strýc, pan 

Jiří Sniegoň. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Marie a synové Pavel a Martin 

s rodinami.

Nabíráme účastníky do projektu 
Vaše cesta na trh práce

Jste v posled-
ních dvou letech 
v evidenci ÚP 
déle než 12 měsíců? Nebo je Vám nad 55 let 
a jste v evidenci ÚP alespoň 5 měsíců? Chcete si 
rozšířit kvalifikaci nebo úplně změnit profesní 
zaměření? Pak právě pro Vás je tady náš pro-
jekt „Vaše cesta na trh práce“. Nabízíme indi-
viduální přístup, kariérní a osobní poradenství, 
dluhovou poradnu, rekvalif ikační kurzy 
a možnost zaměstnání na šest měsíců. Vše 
ZDARMA. Registrujte se do 20. ledna 2019 
v poradenském centru Edukana, 724 261 389, 
edukana@edukana.cz. Edukana

Uzávěrka příštího 
čísla 15. 1. 2019

TJ SOKOL RADVANICE 
A BARTOVICE

Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ 
PLES,

který se koná v sobotu 
23.2.2019 od 19:00 hodin 

v Sokolovně.
K tanci i poslechu zahraje skupina 
UFO, v programu vystoupí akro-
batická skupina STYX a taneční 

skupina TRENDUM DC.

Předprodej vstupenek zahájen 
21.1.2019 v Papírnictví – paní 

Surovcová 
a v chovatelských potřebách 
U Kocura – paní Kopečková.

Cena vstupenky 140 Kč.
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V ř íjnu le tošn ího rok u konečně ož i l 
Komunitní dům seniorů, nacházející se v měst-
ské části Bartovice. Nastěhovali se do něj totiž 
první nájemníci, kteří se nejen zabydleli ve 
svých zbrusu nových bezbariérových bytech, 
ale dokonce se už aktivně podílejí na společen-
ském životě domu.

Bydlení v Komunitním domě je určeno senio-
rům, kteří hledají bezpečné, bezbariérové a sou-
kromé bydlení, zároveň však nechtějí být na stáří 

sami. Dům je rozdělen na přízemí a dvě nad-
zemní patra dohromady s 22 byty různých dis-
pozic, vždy však s balkony a sklepními kójemi. 
Na mnohé kulturní aktivity Komunitního domu 
seniorů jsou zváni i ostatní senioři, kteří by se 
chtěli připojit. Program je zveřejněn na webu 
a facebookových stránkách Komunitního 
domu seniorů, je však třeba se přihlásit u paní 
domácí na telefonním čísle 722 472 221, kapa-
cita je omezená. „Pokud máte zájem seznámit 

se s komunitním typem bydlení a prohlédnout si 
náš areál, jste srdečně zváni,“ zve všechny paní 
domácí Hana Kadlic Jakubková.

Komunitní dům seniorů

Komunitní dům seniorů zahájil provoz,  
zbývá už jen pár posledních bytů

Tříkrálová 
sbírka 2019

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového 
roku budou přicházet do ostravských domác-
ností Tři králové v rámci tradiční celorepub-
likové veřejné sbírky pořádané 1.–14. ledna 
2019 již po devatenácté Charitou Česká 
republika. Tři králové budou přinášet do ost-
ravských domácností dary v podobě tříkrá-
lových kalendářů a cukru jako poděkování 
přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi. 
Charita Ostrava z výtěžku Tříkrálové sbírky 
2019 podpoří Mobilní hospic sv. Kryštofa pro 
lidi v závěru života, služby terénní programy 
a sociální rehabilitace pro ženy a muže bez 
domova, obnovu a rozší ření vybavení 
v Hospici sv. Lukáše. 

Charita Ostrava

Vánoce patří u dětí k těm nejkrásnějším svát-
kům v roce. I v naší mateřské škole se na tyto svátky 
pečlivě připravujeme. Vánoční výzdoba a řada akcí, 
které mají dětem zpříjemnit čekání na Ježíška. 

5. 12. jsme se vydali na ZŠ Trnkovec, kde 
nás čekalo divadelní představení „Jak nás vidí 
andělé“. Děti si zazpívaly vánoční koledy, oblékly 
se do převleků a vytvořily překrásný živý Betlém. 
Představení pořádalo statutární město Ostrava, 
městský obvod Radvanice a Bartovice. Tímto 
děkujeme za krásný zážitek.

6. 12. proběhl v mateřské škole „Čertí den“. 
Děti i učitelé si na sebe oblékli masky čertů a čer-
tic, ve třídách si postavili pekla, zahráli si čertí hry 
a zatančili čertí tanečky. Děti přišly potěšit se svým 

představením i Klauni z Balónkova. Pak už zvonil 
Mikuláš, který přišel společně s čertem a andě-
lem. Děti jim zazpívaly a přednesly písně a básně. 
Mikuláš všechny děti odměnil balíčkem dobrot.

19. 12. si děti mohly nanečisto vyzkoušet 
Štědrý den. Přinesly si z domovů napečené cuk-
roví, oblékly se do bílého oblečení, ke kterému si 
dotvořily čelenky s vločkami. Všechny děti se pak 
sešly na velkém schodišti MŠ a společně si zazpí-
valy vánoční koledy. Po příchodu do tříd čekalo na 
děti velké překvapení. Ježíšek jim pod stromeček 
nadělil dárky. K umocnění vánoční pohody při-
spěly i paní kuchařky, které na tento den připravily 
sváteční menu. MŠ Radvanice

Vánoce v mŠ radvanicích



Díky poskytnutí účelové dotace z Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší z Magistrátu 
města Ostravy jsme 3. 11. 2018 vyrazili na čtrnác-
tidenní školu v přírodě na Bílou. Během pobytu si 
děti užily kopec legrace. I když jsme na Bílé nebyli 

poprvé, bylo zde pořád plno míst, která jsme ještě 
neprozkoumali. Takže nás čekalo plno nových 
zážitků. Děti si užily nejen krásy podzimních 
hor, procházky na čerstvém vzduchu, ale také 
doprovodný program ozdravného charakteru – 
relaxování v sauně, inhalaci vincentky, nácvik 
správného dýchání, pěší turistiku, cvičení, a to 
vše pod odborným vedením animátorek Adély 
a Nikoly. Když jsme zrovna nepobíhali venku, 

měli jsme nachystaný skvělý program od výroby 
různých drobností přes soutěže až po diskotéku. 
Každý den jsme vykročili v plné síle díky ran-
ním rozcvičkám a nácviku správného dýchání. 
Děkujeme jménem všech dětí z Mateřské školy 
Za Ještěrkou v Ostravě -Bartovicích všem, kteří 
nám náš pobyt zpříjemnili. A těšíme se, že se 
snad na tohle krásné místo příští rok vrátíme.

Marcela Krystyjanová, Michaela Stiborová
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Tak jako každým rokem nás 5. prosince navštívili 
Mikuláš, čert a Anděl, aby se přesvědčili o tom, zda jsou 
děti hodné a poslušné. Nejprve se zastavili u nejmenších 
dětí ze třídy Koťátek, kde si vyslechli básničky, písničky. 
Po návštěvě u nejmenších dětí, šla mikulášská návštěva do 
třídy Berušek, aby si ověřila, zda byly děti poslušné a hodné 
tak, jak slíbily vloni. Po zjištění drobných hříchů a po slí-
bení jejich nápravy, si vyslechli mnoho vánočních a zim-
ních básniček, písniček, a také shlédli taneční vystoupení. 
Na závěr se přišel Mikuláš se svým doprovodem podívat 
na předškolní děti, které si připravily taneční vystoupení 
a příběh o zrození Ježíška. Všechny děti za své jedinečné 
vystoupení sklidily velký potlesk od rodičů, Mikuláše 
a jeho družiny a také dostaly sladkou odměnu.

Celý kolektiv Mateřské školy Za Ještěrkou všem přeje 
vše nejlepší do nového roku.

 Michaela Stiborová 

27. 11. 2018 se v prostorách školy rozezněly 
koledy a vánoční básně, které oslavily 10 let 
našeho Betlému, který nám věnoval pan Ing. 
Vladimír Majer s rodinou. Této oslavy se zúčast-
nil osobně i se členy rodiny, dále se přišli podívat 
i zástupci obce a paní řezbářka Jana Vytřasová 
se synem, který věnoval stůl pod Betlém. 
Vyřezávaný Betlém je vždy v době vánoční 
umístěn ve vestibulu školy, kde ho mohou obdi-
vovat děti i dospělí. Moc děkujeme a přejeme 
všem hodně zdraví, štěstí a pohody v novém 
roce 2019.

Mgr. Martina Linhartová,  
ZŠ Vrchlického

mikulášská besídka

Podzimní škola v přírodě

Betlém ve škole slaví 10. výročí
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Koledy nás baví
S naší školní družinou vystupujeme při mnoha 

různých příležitostech. V dramatickém kroužku 
vytváříme hrané pohádky, pro rodiče připravu-
jeme besídky a představení. Letos jsme nacvi-
čili k Vánocům nejenom známé koledy, ale také 
vánoční písně od Spirituál Kvintetu. Zazpívali 
jsme je při rozsvěcení stromečku u radvanické 
radnice, na výročí školního Betlému a také před 
divadelním představením na Trnkovci. Koledy 
vytvářejí nádhernou adventní náladu v předvá-
nočním shonu. Na naši vánoční besídku jsme si 
připravili to nejkrásnější z našich písní i oblíbené 
tanečky. Je to náš každoroční dárek pro rodiče.

Nela Jopková, ZŠ Vrchlického

Betlémy na Trnkovci
Nadešel čas vánoční a k nim patří Ježíšek a Betlém 

pod stromečkem. Na odloučeném pracovišti školy na 
Trnkovecké ulici jsme si v rámci hodin výtvarné výchovy 
vyrobili Betlémy, které jsme vystavili ve vestibulu školy. 
Všem se moc povedly.

Mgr. Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

1. 12. 2018 jsme se zúčastnili 
nočního spaní ve škole. Nejprve 
jsme si zahráli pár her, poté jsme 
zdobili perníčky. Byla pro nás 
př ipravena také mikulášská 
stezka odvahy po škole s pozná-
váním chutí. Trošku nás vystra-
šila paní učitelka, ale odměna 
byla sladká. Vrátili jsme se do 
družiny, rozdali si dárky a vyro-
bili Anděly. Potom jsme připra-
vili své spacáky, ulehli a náš 
krásný mikulášský den skončil.
Ondřej Vylegala, ZŠ Vrchlického

inzerce

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	

PALIVOVÉ DŘÍVÍ:
ŠPALKY MIX 600,-/prms,  

ŠTÍPANÉ 850,-/prms,
TVRDÉ ŠPALKY 1000,-,  

ŠTÍPANÉ 1200,-
TVRDÉ ŠTÍPANÉ UKLÁDANÉ 1350,- /m3

BŘÍZA šp 850,- prms /  
UKLÁDANÁ štíp1050,- /m3

DOPRAVU ZAJISTÍME
ARBOR MORAVIA s.r.o.
KLIMŠOVA 1878, PETŘVALD

po- pá 8:00–16:00 so 8:00–12:00
tel. 59 654 20 98, 605 248 991,8

zahradnicentrum@arbormoravia.cz

TANEČNÍ PRO 
DOSPĚLÉ
OD 4. 2. 2019 
v restauraci  
HORAKŮVKA v Šenově
tel: 776 180 447

www.tanecvsenove.cz
spolecensketance#zacatecnici#mirnepokrocili#pokrocili

mikulášská noc v družině 

Jednu listopadovou středu jsme opět navštívili naše oblíbené 
místo, a to knihovnu v Radvanicích. Měli jsme možnost se setkat 
s velmi významnou osobností literatury, s ilustrátorem Jiřím Fixlem. 
Přicestoval za námi až z hlavního města a jeho kresby byly velmi 
krásné. Při příležitosti 100. výročí založení Československa jsme 
se prostřednictvím jeho kreseb seznámili se známými osobnostmi 
českých dějin. Jiří Fixl ilustroval spoustu knih a některé jsme si 
v knihovně půjčili a budeme si v nich prohlížet jeho ilustrace a číst 
zajímavé informace.  Mgr. Radmila Sulková 

Ve středu 14. 11. 2018 se jedenáct 
žáků z Bartovic zúčastnilo turnaje 
v minivolejbale, který se uskutečnil 
v ZŠ v Šenově. Žáci tak měli možnost 
ukázat a srovnat volejbalové doved-
nosti, ve kterých se zdokonalují každý 
týden ve volejbalovém kroužku. Měli 
také možnost se setkat s jinými žáky 
z okolních škol a zažít velmi příznivou 
sportovní atmosféru. Nikdo neodešel 
s prázdnou, a žáci získali 2. a 3. místo ve 
své kategorii. Již nyní se těšíme na další 
společné setkání ve volejbale. 

Mgr. Radmila Sulková 

Turnaj v minivolejbale

Návštěva knihovny v radvanicích 
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Mikuláš navštívil děti


