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Městský obvod Radvanice a Bartovice 
položil pomyslný základní kámen nové spo-
lečenské akci pro veřejnost. Ve spolupráci 
s místními podnikateli – vinařem Daliborem 
Sládkem a kulturním bardem Jiřím Bastou 
uspořádal v sobotu 11. 5. 2019 tzv. „nultý 
ročník“ akce s názvem „Den rodiny“ v are-
álu Vinařství U Sládků. Kulturní program 
byl velmi pestrý a našel si svoje diváky 
mezi dětmi i dospělými. O tom, že jsou lidé 
u nás společensky naladěni, svědčila i hojná 

účast na této nové akci, která zatím nemá 
žádnou tradici a byla uspořádána na místě, 
kde nikdy předtím žádná podobná spole-
čenská akce pro veřejnost neproběhla. Jak 
řekl pan starosta Aleš Boháč: „Jsem rád, že 
se lidé bavili. Už po prázdninách ve dnech 
27. a 28. září 2019 se mohou těšit na další 
akci na stejném místě – a to na tradiční 
výstavu vína, která poprvé proběhne zde ve 
Vinařství U Sládků, místo na dosavadním 
Slezskoostravském hradě.“   (red)

den rodiny v Bartovicích Příměstský tábor
Aby děti nemusely trávit letní prázdniny jen doma, 

nabízí náš městský obvod Radvanice a Bartovice již 
po několikáté příměstský tábor určený dětem ve věku 
6–15 let, na který obdržel finanční transfer v oblasti 
zabezpečení prevence kriminality z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy ve výši 80 000 Kč. Tento tábor 
dětem poskytne denní aktivitu, a to během 5 všedních 
dní vždy od 7.30 do 15.30 hodin, kdy si zahrají hry, 
poznají zajímavá místa, zkrátka si užijí část prázdnin 
naplno. Příměstský tábor se bude konat ve dvou turnu-
sech: I. turnus od 22. 7. do 26. 7. 2019, II. turnus od 5. 8. do 
9. 8. 2019. V případě, že budete mít zájem přihlásit své 
dítě na příměstský tábor, je nutné si vyzvednout formulář 
přihlášky  na odboru sociálních věcí a školství v budově 
našeho úřadu, přízemí – kancelář č. 2 v úřední dny: pon-
dělí a středa v době od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 
17.00 hodin. Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat na 
podatelně v I. patře úřadu ve dnech 12.–14. 6. 2019. Na 
jiný způsob podání přihlášky nebude brán zřetel. 

Martina Stankušová, místostarostka

Městský obvod chystá na rok 2020 stolní 
kalendář s názvem „Radvanice a Bartovice 
v obrázcích“. V této souvislosti vyzýváme 
všechny nadšence do kreslení a malo-
vání bez omezení věku, aby nám vytvořili 
svoje vlastní dílka, která by zobrazovala 
různá zajímavá místa Radvanic a Bartovic. 

Na stylu a technice kresby či malby vůbec 
nezáleží. Na druhé straně obrázků napište 
své jméno, věk, kontakt a název místa, které 
je zobrazeno. Své obrázky nám, prosím, 
doneste na sekretariát úřadu v termínu do 
15. 9. 2019. Vybraná díla budou ohodnocena.

Martina Stankušová, místostarostka

Výzva občanům



Rada městského obvodu na své 12. schůzi 
konané dne 24. dubna 2019
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na finanční 

dar ve výši 500 000 Kč bez DPH s dárcem 
ArcelorMittal Ostrava a.s. určený k opravě místní 
komunikace ulice Bartovická,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod názvem 
„Opravy závad na místních komunikacích III. třídy 
v období let 2019–2021 na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice“ se společností Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava,

- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek 
a protokolu hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pod názvem „Sanitární kontejner do 
areálu bývalého koupaliště v Ostravě ‑Radvanicích“ 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření kupní 
smlouvy se společností: STG trade, s.r.o.,

- projednala návrh na přípravu a podání žádosti o do- 
taci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 
podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro 
nepodnikatelské využití pro akci „Revitalizace 
areálu bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dodávce vody pro 
Společenský dům v Ostravě -Bartovicích se spo-
lečností Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.,

- rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR,

- projednala návrh na poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu na rok 2019 a doporu-
čila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotací,

- schválila rozpočtové opatření,
- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o zřízení služebností a zakládajících právo umístit 
a provést stavbu na pozemcích v k. ú. Radvanice,

- rozhodla o schválení záměrů pronájmu pozemků 
v k. ú. Radvanice,

- rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a pro-
vedením staveb na pozemcích v k.ú. Radvanice 
a v k.ú. Bartovice,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- schválila termín a místo konání 4. zasedání zastu-
pitelstva městského obvodu a stanovila program 
zasedání,

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
4. zasedání konaném dne 16. května 2019
- schválilo předloženou kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva městského obvodu,
- vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního 

výboru zastupitelstva a pověřilo kontrolní výbor 
provedením fyzické kontroly realizace veřejné 
zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice 
Rokycanova a Kobrova v Ostravě ‑Radvanicích“ 
v souladu s usneseními rady městského obvodu,

- vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru,
- projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku 

parc. č. 2027/109 a ½ garáže na pozemku parc. č. 
3277/10 v k. ú. Radvanice a rozhodlo neuplatnit 
předkupní právo na budovy garáží,

- projednalo návrh na poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu na rok 2019 ze dne 
24. dubna 2019 sestavený komisí pro poskytování 
účelových dotací a rozhodlo o poskytnutí účelo-
vých dotací. Kateřina Zdražilová,

vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávy dodržujte 
protihlukovou 
vyhlášku

Opět se v našem městském obvodě množí 
stížnosti na nedodržování protihlukové 
vyhlášky. Lidé si stěžují, že jim sousedé 
způsobují hluk i v době, kdy je to zakázáno. 
Vyzýváme proto občany, aby dodržovali 
klid v době, kdy je to stanoveno, jinak jim 
hrozí vysoká pokuta.

P ř ipomínáme, že na ú zemí měst a 
Ostravy, tj. mimo jiné i městského obvodu 
Radvanice a Bar tovice, plat í  obecně 
závazná vyhláška statutárního města 
Ostravy, která se týká zabezpečení veřej-
ného pořádku formou omezení hluku ve 
městě v přesně stanovených časech. Občané 
se musí denně od pondělí do soboty v době 
od 20.00 do 22.00 hod., v době nočního 
klidu od 22.00 do 6.00 hod a po celý den 
v neděli a o státních či jiných svátcích, 
zdržet činností, které způsobují hluk. Patří 
mezi ně např. používání sekaček na trávu, 
křovinořezů, kotoučových a motorových 
pil, brusek, a rozbrušovaček, pneumatic-
kých kladiv, kompresorů, vrtaček, apod. 
Dle vyhlášky jsou občané Ostravy povinni 
se zdržet rovněž užívání zábavní pyrotech-
niky (mimo 31.12.). 

(red)

Nejen dospělí rybáři zápolí o tradiční 
Bučinský pohár v rybolovu, ale také malí 
rybáři mají své soutěžní klání. Tentokrát se 

sešli v poslední dubnovou sobotu v počtu 
téměř třiceti účastníků. Nejmladšímu lovci 
bylo teprve 6 let. Dohromady děti nachytaly 

za dopoledne celkem 16,193 kg 
ryb, zejména líny, cejny a plo-
tice. První místo obsadila Anička 
Boglis s úlovkem celkem 2,08 
kg ryb, druhý byl Jan Svoboda, 
k terému na prutu uvízlo cel-
kem 1,12 kg ryb, a třetí skončila 
Kateřina Kanalíková s celkovou 
váhou ulovených ryb 1,025 kg. 
Výherci převzali výhry v podobě 
rybářských doplňků.

Děti měly stejně jako dospěláci 
doprovodný program v podobě 
kola štěstí, odkud si mohli výherci 
odnést krásné velké kapry.

(red)

rybářské závody dětí74. výročí osvobození 
města Ostravy

Městský obvod Radvanice a Bartovice si 
připomněl pietním aktem 74. výročí osvobo-
zení města Ostravy. Slavnostní kladení věnců 
proběhlo u všech třech památníků obětí 2. svě-
tové války, které v našem městském obvodu 
máme, tedy u budovy Radnice městského 
obvodu v Radvanicích, na ulici Těšínské (u are-
álu TJ SOKOL) v Bartovicích a nakonec u ZŠ 
v Bartovicích na ulici Bartovické. (red)
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Jarní zájezd
Klub důchodců Ostrava -Radvanice usku-

tečnil pro své členy dne 9. května 2019 zájezd. 
Odjeli jsme nejprve do Velkých Karlovic, kde 
byla zajištěna komentovaná prohlídka římsko-
katolického kostela Panny Marie Sněžné, dosta-
věného v roce 1752 ve stylu lidového baroka. 
Po seznámení se s historií kostela jsme dojeli 
na vyhlídku směr Kohútka. Zde jsme také měli 
v restauraci zajištěn oběd dle svého výběru. 
Po výborném obědě pokračovala naše cesta 
do Rožnova pod Radhoštěm, kde byla volná 
prohlídka města. Přestože nám počasí nepřálo 
a některé body programu jsme vynechali, přesto 
hodnotíme zájezd za vydařený.

Členové KD Ostrava ‑Radvanice

V jarních měsících se účastnili rodiče s dětmi 
z mateřských škol ozdravných pobytů, které  
byly hrazeny za pomoci dotace Moravsko- 
slezského kraje. Vedení městského obvodu děkuje 
všem učitelům za obětavou práci a skvěle připra-
vený program pro rodiče a děti. Již nyní můžeme 
prozradit, že dotace je schválena i pro rok 2020.

A co nám o pobytu napsali přímo z MŠ?
 Mateřská škola Ostrava ‑Radvanice:

První jarní dny strávili rodiče s dětmi z MŠ 
Ostrava ‑Radvanice na ozdravném pobytu v hotelu 
Excelsior v Horní Lomné. Díky dotačnímu pro-
gramu „Příspěvky na ozdravné pobyty“, který 
byl podporován z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje a městského obvodu Radvanice a Bartovice 
v rámci projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ 
Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“ mohli 
rodiče i děti odjet na celých 14 dní do horského pro-
středí právě v době, kdy je jejich bydliště zatíženo 
smogovou situací. V neděli 24. 3. 2019 jsme odjeli 
do hotelu Excelsior, kde nás čekalo 14 dní plné 
zábavy, společných zážitků a čerstvého vzduchu. 
Během pobytu měli rodiče i děti neomezený pří-
stup do hotelového bazénu, který velmi rádi vyu-
žívali. Děti prozkoumávaly les, stavěly domečky 

pro zvířátka a lesní skřítky, ale i mraveniště pro 
mravence. Díky animátorům si děti a rodiče 
vyzkoušeli tradiční i netradiční sportovní aktivity, 
chůzi po „slackline“ a střelbu z luku. Každý den 
jsme vyrazili alespoň na malou procházku. Během 
cesty na horskou chatu Kamenitý jsme plnili 
úkoly, za jejichž splnění děti i rodiče čekala v cíli 
sladká odměna. Pobyt hodnotíme jako velice pro-
spěšný. Přínosem mimo jiné bylo, že děti mohly 
své kamarády poznat i mimo prostředí mateřské 
školy a spolu s rodiči mají nové nezapomenutelné 
zážitky. 

Saša Sikorová, učitelka MŠ Ostrava ‑Radvanice

 Mateřská škola Ostrava ‑Bartovice:
V pondělí 1. 4. 2019 děti z MŠ Za Ještěrkou 

společně se svými rodiči, již po čtvrté, vyra-
zily na jarní ozdravný pobyt do hotelu Mesit 
na Horní Bečvu. Během dvou týdnů jsme měli 
pěkné počasí, takže jsme si mohli každý den 
užívat plnými doušky, poznávat krásy zdejší 
přírody a dýchat čerstvý vzduch. Na každoden-
ních vycházkách jsme poznali nejen okolí hotelu 
Mesit, ale také jsme se díky našim průvodcům 
dověděli spoustu zajímavostí o zdejším okolí 
a prožili animační večery nejen pro děti.

Co všechno jsme za tu dobu absolvovali 
a podnikli? Byla toho spousta:
• Výšlapy do okolních kopců a vycházky kolem 

přehrady.
• Táborák.
• Olympijské dopoledne.
• Střílení z luku.
• P l n ě n í  ú k o l ů  s e  s l a d k o u  o d m ě n o u 

(pokladem).
• Koordinace pohybu a chůze po pružném 

popruhu – lajně (Slackline).
• Plavání a koupání v bazénu, pobyt ve vířivce 

a dokonce i v sauně.
• Jízda na koních.
• Karneval (děti si vyrobily masky společně 

s rodiči).
• Diskotéka na rozloučenou.

Bylo toho ještě mnohem více. Jedním slovem 
si troufám hodnotit tento pobyt jako „super“, 
a už teď se těšíme na další. 

Chtěli bychom za všechny děti, rodiče i peda-
gogy MŠ Za Ještěrkou poděkovat městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, jmenovitě panu 
starostovi Aleši Boháčovi a paní místostarostce 
Martině Stankušové, za vyřízení dotace a umož-
nění zúčastnit se ozdravného pobytu.

Michaela Stiborová,  
učitelka MŠ Ostrava ‑Bartovice

(red)

Jarní ozdravné pobyty rodičů s dětmi z mateřských škol



RaB noviny 4

5.6. 15:15 14. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starosty

6.6 14:15 KD záv. J.Fučík Radvanice – 
Výborová schůze

12.6 14:00 KD Radvanice – odpoledne 
s harmonikou

13.6 16:00 KD Bartovice – Smažení 
vaječiny

13.6 16:00

 5. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB – farní úřad 
Římskokatolického kostela 
v Radvanicích

14.6. 18:00 ČSV z s., – Výborová schůze

18.6. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

19.6 15:15 15. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starosty

25.6 16:00 KD při DPS Bartovice – 
Opékání klobás

20.6 15:00  SPCCH Radvanice – 
Opékání buřtů

26.6 14:00 KD Radvanice – Přátelské 
rozloučení před dovolenou

27.6. 16:00 KD Bartovice – Jubilanti 
roku 2019

28.6. 17:00 Vodácký sraz Táboritů – 
restaurace Slezský dvůr

29.6. 18:00 Společenský dům Bartovice – 
Divadlo

v měsíci červnu
Kalendář událostí akce v knihovně

Pozor na klíště! Q

bezpečné prázdniny | literární kroužek při ZŠ 
Bartovice | pondělí 3. června | od 14 do 15 hod.

Veselé knoflíky  Q

výtvarné odpoledne pro děti 
zdobíme knoflíky pro prázdninové košile
čtvrtek 13. června | od 13 do 15 hod.

Za jedničky – odměny z čarovné  Q

truhličky
Za jedničky na vysvědčení si můžeš 
v knihovně vylosovat odměnu.
pátek 28. června | od 9 do 11 hod.

Jak by tady bylo krásně… Q

zábavný kviz pro dospělé čtenáře | hlášky z let-
ních českých filmů | červen | během půjčování 

A to je? Q

zábavný test pro děti | červen | během půjčování
Cestou – necestou  Q

tematická výstava knih
červen | během půjčování 

Detektivové a obludy  Q

výstava obrázků dětí ze ZŠ Bartovice
červen | během půjčování 

Kuba už chce číst Q

setkání s dětmi z MŠ Radvanice
slavnostní zakončení celoroční spolupráce
červen | v dopoledních hodinách
KLUB SLUNÍČEK 

Dopoledne s krtečkem Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, praro-
diče | čtvrtek 6. června | od 9 do 10.30 hod.

Putování za duhou Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, praro-
diče | čtvrtek 20. června | od 9 do 10.30 hod.

Starosta městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na:

Slavnostní 
vítání 

občánků 
8. června 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 interne-
tové televizi městského obvodu musí zákonný 
zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas.
 Aleš Boháč, starosta

Klub SluNÍČeK
První setkání klubu Sluníček, které jsme mohly uskutečnit díky spolupráci s městským obvodem 

Radvanice a Bartovice, proběhlo ve čtvrtek 25. 4. 2019 v prostorách Klubu důchodců v Radvanicích. 
Sluníčko se na nás přitom z oblohy smálo a pro děti a jejich doprovod jsme měly připravený pestrý 
program. Doufáme, že se k nám postupně budou přidávat další a další zájemci a využijí tak aktivit 
v prostorách Klubu důchodců v Radvanicích, jež budou každých čtrnáct dní uzpůsobeny potřebám 
pro naše nejmenší. Přijďte zpestřit dětem všední dny bez složitého cestování mimo obvod. Budeme 
se těšit na shledání.  Vaše knihovnice

Pozvánka na výstavu růží
Bartovičtí zahrádkáři pod záštitou městského obvodu 

pořádají V. ročník výstavy 

„BartOVIcKá růže“
 v prostorách Společenského domu v Bartovicích, ve dnech

6. června (čtvrtek) od 12:00 do 17:00 hod.
a

7. června (pátek) od 10:00 do 17:00 hod.
Vstupné na výstavu je dobrovolné.

U příležitosti 85. výročí založení naší organizace
Vás zveme na

SPOleČeNSKé OdPOledNe
dne 6. června 2019, které se uskuteční v rámci výstavy růží

od 17:00 hod. ve Společenském domě v Bartovicích.
Kulturní program, zpěv, tanec, tombola, občerstvení a večeře budou 

zajištěny. Počasí zajistit neumíme, proto se termín může změnit.  
Slosovatelné vstupenky, v jejichž ceně je i večeře, lze zakoupit 

od 20. května 2019 u p. Sniegoňové (tel. 737 826 637) za cenu 100 Kč.
Výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice



T.J. Sokol Radvanice – Bartovice pořádá 
v sobotu 8. 6. 2019

SPOrtOVNÍ deN 
Program:
10:00 Sportovní a zábavné soutěže pro děti i rodiče.

10:00 Turnaj mládeže ve florbale.

12:00 Turnaj mužů ve fotbale (přihlášky předem tel. 734 710 622).

14:00 Stolní tenis pro všechny.

Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny. Občerstvení zajištěno.
Místo konání: areál TJ Sokol Radvanice ‑Bartovice

Srdečně zveme všechny malé i velké sportovní nadšence. 

 Boris Hřivna, starosta TJ Sokol Radvanice ‑Bartovice RaB noviny 5 

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás dne 2. května 2019 

opustil ve věku 93 let pan 

Josef Jaška
z Bartovic.

S drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém 
rodinném kruhu. Za zarmoucenou rodinu dcera 

Miluše a syn Josef s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme, abychom ti mohli přát. 
Kytičku Ti na hrob dáme, tiše budem vzpomínat.

Dne 15. 6. 2019 by se dožil 80 let 
náš drahý manžel, tatínek a kamarád, pan

Zdeněk Sýkora.
20. května 2019 jsme si připomněli smutné 41. výročí jeho 

tragického úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta, dcery Lenka,  

Hana a Ivana s rodinami a také kamarádi z vodáckého oddílu Táborité.

Už nevzbudí Tě krásný den,  
na hřbitově sníš svůj sen. 

Dne 26. června si připomeneme 23. výročí,  
kdy nás opustil náš manžel, tatínek, strýc, pan 

Vladimír Příhoda, 
který by se letos dožil 88 let. 

S láskou vzpomínají manželka a syn Jiří s rodinou.

Dne 23. května 2019 jsme si připomněli  
5. výročí úmrtí pana

Zdeňka Pawlici.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou 

vzpomínku.
Manželka Lucie s rodinou, syn Jan s rodinou, 

matka Anna, sestra Dana s rodinou 
a kmotra A. Cichá s rodinou.

Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 24. 6. 2019 si připomeneme 

3. výročí úmrtí paní

Vlasty Košťálové.
S láskou vzpomínají manžel Jiří,
syn Petr, dcera Šárka s rodinou.

Kdo jste ji znali vzpomínejte s námi.

Do pošťáckého nebe odešla nám dne 9. 5. 2019 
ve věku 83 let dlouholetá pracovnice pošty 

v Radvanicích, poštovní doručovatelka, paní 

Marie Kokoruďová 
z Havířova.

Na milou kolegyni vzpomínají spolupracovnice 
radvanické pošty a všichni přátelé a známí.

městská policie 
Ostrava informuje:

Asistence myslivecké  Q

stráži – důvodem bylo 
několik psů na volno

Dne 2. května 2019 byla hlídka 
městské policie vyslána do Ostravy‑
‑Bartovic, kde byla požádána členem 
myslivecké stráže o asistenci. V rámci 
svého výkonu totiž spatřil v lese dvě 
osoby, které na volno venčily dva 
psy a dopustily se tím přestupku. 
Mezitím se přestupku dopustil i další 
muž, který zde venčil psa na volno 
v místě, kde je to zakázáno. Jednalo 
se o 28letou ženu a muže ve věku 26 
a 32 let, jejichž totožnost strážníci 
na základě právního zájmu předali 
myslivecké stráži. MPO

Mláďata divokých zvířat mají na jaře tradičně nej-
větší problém s hloupými lidmi a jejich chovanci – psy 
a kočkami. Záchranná stanice Národní sítě koordinovaná 
Českým svazem ochránců přírody přijala od počátku 
roku do péče už téměř 2000 zvířat. Psi svým majite-
lům přinesou nejčastěji mláďata savců (asi kolem 
40 ročně). U koček, které chytají zejména ptáky, je 
situace mnohem horší. Do stanic se ročně dostane 
okolo 1500 kočkami poraněných zvířat. V ČR jsou 
3 základní zákony omezující volný pohyb domácích 
zvířat (zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon 
o myslivosti a zákon o pozemních komunikacích). 

V roce 2019 z financování vypadla poprvé po 
20 letech podpora Lesů ČR, a na polovinu se ztenčila 
dotační podpora MZ ČR. Stálým, ale naprosto nedosta-
čujícím zdrojem peněz zůstává pouze MŽP ČR. Život 
záchranných stanic je v rukách obyčejných lidí. Pokud 
je chcete podpořit, můžete poskytnout finanční dar na 
konto sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 nebo poslat 

dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI 90 na číslo 
87777 (90 Kč). O dalších možnostech podpory se dozvíte na 
stránkách www.zvirevnouzi.cz.

Jaroslav Nociar, předseda MS Radvanice
(upraveno red)

co likviduje malé zajíčky?



Poslední dubnový den se třída Berušek 
v mateřské škole Za Ještěrkou v Bartovicích pro-
měnila ve třídu výuky čar a kouzel. Brzy ráno 
se sem na svých košťatech začali slétávat kou-
zelníci, čarodějové, ježibaby a čarodějky, aby 
složili zkoušku z míchání lektvarů, čarování 
a kouzlení. Před započetím zkoušky z čar a kou-
zel museli všichni přítomní čarodějové a čaro-
dějky prokázat svou obratnost v letu na koštěti, 
což všichni bez obtíží zvládli ať už v samostat-
ném letu, nebo v letu ve dvojicích. Poté odložili 
malí kouzelníci a čarodějky svá košťata a šli tan-
covat pavoučí tanec. 

Po tanci se všichni společně vrhli na pří-
pravu kouzelného lektvaru, ke kterému si 
donesli pot řebné ingredience – červenou 
bar vu z ber uščích k ř ídel a modrou k rev 
z nejhrozivějšího draka. Po odříkání čarovné 
formule „čáry máry…“ začala z lektvaru 
stoupat pěna à la „hrnečku vař“. Když lektvar 
po kouzelném zaklínadle „hrnečku dost“ 

přestal pěnit, začali malí čarodějové kouz-
lit duhu z barevných kamínků. Kouzelným 
fixem namalovali na talíř obrázky a zalili je 
krůpějemi z ranní rosy. Po trojím vyslovení 
čarovné formule se obrázky začaly pohybo-
vat. Také se za pomocí kouzelných zaklí-
nadel naučili přebírat sůl s pepřem, obarvit 
bílé listy bludného kořene na modro pomocí 
netopýřích slz a poznávat, které vajíčko je 
st rašlivého šestnáct ihlavého draka. Jak? 
Položením do vody musí pravé dračí vejce 
plavat na povrchu. 

Všichni malí čarodějové a čarodějky zvládli 
závěrečné zkoušky na výbornou a obdrželi 
diplom malého čaroděje a kouzelnice. Před 
odletem do svých obydlí se malí kouzelníci, ježi-
babky, čarodějky a čarodějové posilnili sladkou 
svačinkou z hadích ocásků. 

Učitelky třídy Berušek  
MŠ Bartovice
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Simsala bim – čáry a kouzla už znáš Slet čarodějnic 
v mŠ v Ostravě
radvanicích

V mateřské škole v Ostravě -Radvanicích 
se dne 30. 4. 2019 už od ranních hodin schá-
zeli malí čarodějové, ježibaby a kouzelníci, 
aby oslavili pohanský svátek „Pálení čaro-
dějnic“. Vzhledem ke špatnému počasí byly 
letošní soutěže přesunuty do vnitřních pro-
stor mateřské školy.

Děti se volně pohybovaly po budově 
a navštěvovaly různá stanoviště, kde pod 
dohledem starších čarodějnic plnily úkoly: 
Prolezení pavučinou, překousnutí žížaly, 
hod bludným kořenem do dálky, poznávání 
léčivých květin, hod myší do kotlíku, skoky 
v pytli, létání na koštěti a lovení kouzelné 
kuličky ze slizu.

Nakonec jsme celý čarodějnický den 
zakončil i ježibabím tancem a za spl-
nění všech úkolů si děti odnesly medaili. 
Poděkování patří také rodičům, kteří využili 
vlastní tvořivost a fantazii k výrobě dětských 
kostýmů. Doufáme, že se příští rok zase 
všichni slétneme a tuto již tradiční zábavu si 
opět zopakujeme.

Za tým čarodějnic – Simona Slížková

recItaČNÍ SOutĚž
Odpoledne třináctého května se na naší škole 

neslo v duchu poezie a veršů. V budově školy na 
Havláskově ulici se uskutečnilo školní kolo reci-
tační soutěže. Sešli se žáci prvního i druhého 
stupně. Zazněly verše známých dětských autorů, 
ale také verše z děl klasických. Porota měla velmi 
těžký úkol vybrat mezi přednášejícími nejlepší 
recitátory. Nakonec byli všichni zúčastnění sladce 
odměněni a ti, kteří vystoupali na pomyslné stupně 
vítězů, si odnesli knižní dárky. Úsměv na tvářích 
všech vypovídal o podařené akci a určitě se příští 
rok opět sejdeme. Mgr. Radmila Sulková 

Dne 16. 4. 2019 se sešli 
žáci odloučeného praco-
viště na Trnkovecké ulici, 
aby si společně připomněli 
svátky jara a vyrobili si 
různé ozdoby s jarní téma-
tikou. Děti byly rozděleny 
do sk upin a post upně 
procházely jednotlivými 
stanovišti, která připravili 
pedagogové a žáci osmého 
ročníku. Celé dopoledne 
vládla pracovní nálada 
a touha vyrobit si veliko-
noční ozdobu (zajíčka, 
vajíčka atd.) a tu si pak 
odnést domů. Děkujeme 
pedagogům z mateřské 
školy z budovy na ulici 

Trnkovecká, že se se svými dětmi nadšeně zapo-
jili do práce. Na závěr pak nejstarší žáci uklidili 
celý sál. Jana Naarová, ZŠ Vrchlického

Velikonoční dílničky
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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	

Koupím do 
sbírky vše, co se 
týká spiritismu 
v Radvanicích – 

kresby, časopisy, 
foto, dokumenty 

apod.
Předem děkuji 
za nabídky. Eva 

734 301 585

inzerce

V úterý 30. 4. 2019 se čtyři žáci V. B zúčastnili 
Oblastního kola dopravní soutěže v ZŠ Alberta 
Kučery v Ostravě  ‑Hrabůvce. Připravovali se 
opravdu s velkým odhodláním a snahou. Tato 
soutěž není vůbec jednoduchá a lehká. Zahrnuje 
několik disciplín: Znalost pravidel silničního pro-
vozu, znalost první pomoci, jízdu zručnosti, jízdu 
na dopravním hřišti podle pravidel silničního 
provozu a práci s mapou. Dovednosti a znalosti 
žáků nemohou být jednostranně zaměřeny, ale 
musí být všestranné a zasahují do různých oblastí. 
Žáci se snažili a vyplatilo se to! Získali v celkovém 

hodnocení 1. místo a postoupili do okresního kola 
této soutěže. Toto kolo proběhlo v pátek 10. 5. 2019 
opět v Základní škole Alberta Kučery. 

Zde byla konkurence opravdu značná a žáci 
odvedli skvělou práci a umístili se na krásném 
druhém místě! A kdo že byli ti úžasní žáci? Sára 
Bergerová, Nikola Bačáková, Sebastian Tyrala 
a Ondřej Vylegala. Velice dětem děkujeme za 
reprezentaci školy! 

Mgr. Radmila Sulková 

Nabídka pracovního místa:
zuŠ Viléma Wünsche 

v Šenově hledá
hospodářkuhlavní účetní.

Bližší informace na:
https://www.zussenov.cz 

(aktuality)

dOPraVNÍ SOutĚž

Uzávěrka příštího čísla 15. 6. 2019

treNdum
Již druhým rokem navštěvují naše školní družiny zahraniční stu-

denti z projektu „ Trendum“, který pomáhá mladým lidem vnést pozi-
tivní změny do jejich životů.

Každý týden se naši žáci těší na Leonii z Německa a Valentina 
z Francie, se kterými se velmi rychle spřátelili. Studenti se zapojují do 
všech aktivit, hrají hry, tvoří a sportují společně s dětmi. Velkým příno-
sem pro obě strany je jazykový, ale i kulturní rozvoj.

Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. 
 Barbora Vylegalová

Do Ostravy jsme přijeli jako evropští dobrovolníci v září 2018. Část 
našeho projektu je dobrovolnická práce v radvanické škole.

Na jedné straně navštěvujeme Anglický klub, a kromě toho rádi 
pracujeme ve školní družině. Z naší práce s dětmi v Radvanicích 
i v Bartovicích máme vážně radost.

Hovoříme a hrajeme si s nimi a také se snažíme předat jim trošku infor-
mací z angličtiny, němčiny či francouzštiny. Také vytváříme origami.

Navíc v Radvanicích připravujeme již druhé školní divadelní před-
stavení s paní vychovatel-
kou Lenkou Mladěnkovou 
a s dětmi z dramatického 
kroužku – jsme herci i muzi-
kanti. Díky učitelům a dětem 
můžeme zlepšovat svou úro-
veň češtiny. Jsme opravdu 
vděčni Radvanické škole 
a Trendu, že nám dali šanci 
a příležitost účastnit se tako-
véto spolupráce.
Valentin Angevin –Francie,

Leonie Becker‑ Německo
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den rodiny

oZdrAVnÝ PoByT rodičů s děTmi

ryBářské ZáVody děTí


