
Rock Slunovratu
Předposlední červnovou sobotu pro-

běhla na louce vedle restaurace „U Sokola“ 
v Bartovicích akce plná rockových vystou-
pení pod taktovkou moderátora Jiřího Basty. 
Fanoušci rockové muziky si přišli na své. 
Pěkné počasí, které panovalo, ještě atmo-
sféru celé akce umocnilo.  (red)
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MS Slezská Ostrava pořádá každoročně na 
rybníku Bučina v Radvanicích ukončení rybář-
ské sezóny mladých rybářů. V sobotu 29. 6. 2019 
za krásného letního počasí se u rybníka sešlo 20 
mladých rybářů ve věku od 5 do 15 let v dopro-
vodu dospělých. Ráno si děti vylosovaly své 
místo okolo rybníka, ze kterého celé dopoledne 
lovily během dvou soutěžních kol ryby. Chytali 
se nejvíce cejni a plotice. Celkově se vylovilo cca 
20 kg ryb. V závěrečném vyhodnocení této sou-
těže rozhodovalo největší množství ulovených 
ryb. Avšak výhru z rukou paní místostarostky 
obdržel každý soutěžící. 

Po slavnostním vyhodnocení následovalo 
pasování nových mladých rybářů, kteří v prů-
běhu roku splnili rybářské zkoušky a získali tak 
rybářský lístek. Všechny pasoval „neskutečně 
živý a krásný“ vodník pomocí pasovacího rybář-
ského žezla a na památku každému z nových 
malých rybářů byl udělen pasovací list. 

Odpoledne probíhalo ve sportovním duchu, 
kdy všichni mladí rybáři prokázali své schop-
nosti a dovednosti při střelbě ze vzduchovky, 
hodu gumákem či hodu míčkem na cíl. A nako-
nec odvážné děti za dozoru svých rodičů mohly 
přenocovat u rybníka. Samozřejmě se večer 

neobešel bez tradičního opékání párků, které 
všem po úmorném letním dni moc chutnaly.

Výbor MS Slezská Ostrava

Slavnostní ukončení rybářské sezóny

Od 1. 7. 2019 definitivně koupila huť od 
společnosti ArcelorMittal Ostrava společ-
nost Liberty Ostrava. Přesto, že bychom si 
raději přáli, aby podnik vlastnil náš stát, je 
v rukou koncernu zahraniční společnosti. 
Věříme tomu, že budou „lepšími sousedy“, 
než bývalý vlastník hutě a doufáme, že sníží 
zatížení životního prostředí nejen v našem 
měst ském obvodu , a le i  v ši r ším okol í . 
Samozřejmě dále nechceme polevit v poža-
davcích na snížení prašnosti, včetně hodnot 
benzo(a)pyrenu (BaP).

Dne 28. 6. 2019 jsme v našem městském 
obvodu přivítali ministra životního prostředí 
pana Richarda Brabce, se kterým jsme řešili 
problémy zdejšího ovzduší. Reflektovali jsme 
tak na aktualizaci Programu zlepšení kvality 
ovzduší, který má za úkol snižování znečištění 
na zákonem garantované imisní limity. 

Děkujeme všem občanům za zasílání fotogra-
fií a videí, která zachycují znečišťování ovzduší 
zejména z nedaleké huti. Pomáhají nám zazna-
menat a prezentovat skutečnou situaci a aktuální 
stav. Aleš Boháč, starosta

Liberty Ostrava, a. s.



Rada městského obvodu na své 15. schůzi 
konané dne 19. června 2019
- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, 

protokolu hodnocení nabídek a pořadí nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce pro stavbu pod názvem „Rekonstrukce 
WC ve dvou budovách ZŠ Vrchlického č. 5, ul. 
Bartovická a Trnkovecká“, o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovite-
lem JAMI – stav, s. r. o.,

- rozhodla o uzavření pachtovní smlouvy o pro-
nájmu rybníku Volný a části okolních pozemků 
v Ostravě -Radvanicích za účelem chovu ryb a akcí 
pro občany Radvanic a Bartovic,

- projednala žádost Mateřské školy Ost rava-
-Radvanice o schválení změny účetních odpisů 
a schválila upravený odpisový plán,

- projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kte-
rou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, a požádala statutární město Ostrava 
o doplnění vyhlášky o území se zákazem konzu-
mace alkoholických nápojů na veřejném prostran-
ství v městském obvodu Radvanice a Bartovice,

- vzala na vědomí zápis z jednání Komise životního 
prostředí, bezpečnosti a dopravy a Komise soci-
ální, sportovní a školství,

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

- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pozemek 
a smlouvy o bezúplatném dočasném užívání části 

pozemku v k.ú. Radvanice,
- 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 uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti zakládající právo strpět 
umístění stavby a umožnit přístup k této stavbě na 
pozemku v k.ú. Bartovice,

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

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- schválila rozpočtové opatření,
Rada městského obvodu na své 16. schůzi 
konané dne 3. července 2019
- projednala žádost Nadačního fondu Čisté město 

a souhlasila s provozem „Dětské skupiny Ámos“ 
a se zapojením městského obvodu na úrovni part-
nera bez finančního příspěvku do projektu „Dětská 
skupina Ámos“ v rámci operačního programu 
Zaměstnanost, výzva č. 111,

- rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro spo-
lečnost KAVIS, spol. s r. o., s tím, že realizovaná 
zakázka „Změna účelu užívání – vybudování 
nového oddělení školky, k. ú. Ostrava -Radvanice“ 
byla provedena v předepsané kvalitě a termínu, 
plně v souladu s projektovou dokumentací a smlou-
vou o dílo,

- rozhodla potvrdit referenční listy zakázek pro spo-
lečnost OMLUX, spol. s r.o., s tím, že realizované 
zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice 
Rokycanova a Kobrova v Ostravě -Radvanicích, část 
7 – Rokycanova 641/1 a část 8 – Rokycanova 642/3“ 
byly provedeny v předepsané kvalitě, plně v souladu 
s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo,

- jmenovala nové členy jednotky Sboru dobro-
volných hasičů Ostrava -Radvanice v souladu se 

zákonem o požární ochraně, s účinností od 15. čer-
vence 2019,

- rozhodla o uzavření příkazních smluv na zajiš-
tění administrace a dotačního managementu 
pro akce „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. 
Radvanice“ a „Zeleň v areálu bývalého koupaliště 
v Radvanicích“ se společností ProFaktum, s.r.o.,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zajištění 
odborného pozáručního servisu/periodické údržby 
na zařízeních rozhlasového, výstražného a infor-
mačního systému,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek městského obvodu pod názvem 
„Celoplošné opravy místních komunikací v roce 
2019“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- schválila rozpočtové opatření.
Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru OaVV
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Splnili jsme poslední 
přání paní molinkové

Paní Anežka Molinková zemřela 6. 6. 2016 
ve svých nedožitých 83 letech. Byla občankou 
našeho městského obvodu a nájemkyní obec-
ního bytu. Na sklonku svého života se rozhodla 
v poslední vůli odkázat veškerý majetek měst-
skému obvodu řádově ve stovkách tisíc Kč. Tyto 
finance se staly tehdy součástí rozpočtu měst-
ského obvodu, tedy byly určeny všem občanům. 
Paní Molinková ve svém odkazu projevila také 
poslední přání „být pochována do rodinného 
hrobu v Šenově“. Jsem rád, že jsem byl po mém 
nástupu do funkce starosty o celé záležitosti mými 
kolegy informován.  Oprava hrobu a splnění přání 
bylo jedno z mých prvních rozhodnutí. Nyní jsme 
dne 18. 6. 2019 (po více než 3 letech od smrti paní 
Molinkové) uložili urnu s jejími ostatky do opra-
veného rodinného hrobu v Šenově. Vážíme si toho, 
že jsme mohli uctít vzpomínku na zesnulou polo-
žením věnce, neboť její životní příběh zejména na 
sklonku života nebyl vůbec jednoduchý.

Aleš Boháč, starosta

Celkem 35 žáků devátých tříd ZŠ Vrchlického 
letos opustilo školní lavice. Slavnostnímu ukon-
čení jejich povinné školní docházky, které se 
konalo ve čtvrtek 27. 9. 2019 v obřadní síni rad-
nice, byl přítomen pan starosta Aleš Boháč, který 
jim popřál mnoho zdaru v další důležité životní 
etapě a splnění všech vytyčených cílů a přání. 

Krátký proslov přednesla i paní ředitelka ZŠ Hana 
Ostřanská a za žáky vystoupil Jakub Koběrský 
s poděkováním celému pedagogickému sboru. 
Žáci dostali pamětní listy a od městského obvodu 
drobný dárek – f lash disk + čokoládu. Žáky 
doprovodily do obřadní síně jejich třídní učitelky 
a asistentka pedagoga.  (red)

Žáci 9. tříd se loučili

z jednání místní samosprávy



Komunitní dům seniorů Ostrava-Bartovice 
poprvé nabídl nový koncept netradičního 

seniorského bydlení v říjnu loňského roku. Od 
té doby se jej podařilo z 90 % obsadit a o posled-

ních dvou volných bytech 
se jedná se zájemci právě 
v těchto dnech. Společnost 
dokonce musela vy tvo -
řit pořadník pro zájemce 
o byty 2+kk, jak potvrzuje 
koordinátorka projektu 
Zu z a n a  P r o ch á z ková : 
„Předpokládala jsem, že 
bude ze st rany seniorů 
zájem prioritně o menší 
byty typu 1+kk, ale největší 
poptávka byla po dispo-
zičně větších bytech.“

Zájemce o bydlení láká 
především aktivizační pro-
gram, který v Komunitním 

domě probíhá třikrát týdně. „Velmi oblíbená je 
senior jóga, cestovatelské přednášky, ale i nefor-
mální posezení k jakýmkoliv příležitostem, čeká 
nás také trénink paměti s odborným koučem 
a canisterapie,“ říká vedoucí Komunitního 
domu seniorů Růženka Křáková Chovancová 
a dodává: „Pokud máte zájem seznámit se 
s komunitním typem bydlení a prohlédnout si 
náš areál, jste srdečně zváni.“ Informace na tel. 
722 472 221. (red)
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Nabízíme novou 
službu pro 
přepravu seniorů

N a  z á k l a d ě 
vzrůstajícího zájmu 
ze st rany občanů 
b u d e  m ě s t s k ý m 
obvodem Radvanice 
a Bartovice od 1. 9. 2019 zřízena služba pro 
přepravu seniorů. Tato služba bude určena 
osobám, jejichž trvalý pobyt je v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice a současně 
dovršily věk 70 let – případně se může jed-
nat o osobu, která bude touto oprávněnou 
osobou výslovně označena jako doprovod, 
ale také o osobu, která je držitelem průkazu 
ZTP, ZTP/P. Již od 15. 8. 2019 si zájemci 
mohou přijít podat žádost pro vystavení prů-
kazu pro přepravu seniorů osobně na Úřadě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice na 
sociálním odboru – přízemí, kancelář č. 3, 
a to ve dnech: pondělí a středa, v době od 8.00 
do 11.30 hodin a od 12.30 do 17. 00 hodin. 
V případě vyřizování průkazu v zastou-
pení je třeba předložit plnou moc. Vydání 
průkazu je bezplatné. Při podání žádosti 
je nutno předložit občanský průkaz, prů-
kaz ZTP, ZTP/P (je-li vlastníkem) a donést 
s sebou průkazovou fotografii.

V období zkušebního provozu budou 
moci zájemci za poplatek 30,- Kč/1 jízda 
využít maximálně 4 jízdy. Věříme, že díky 
tomu se seniorům zlepší dostupnost do zdra-
votnických zařízení, institucí a obchodu.
Informace: 
Na tel. č. 599 416 130, 599 416 136.

Martina Stankušová,  
místostarostka

OzNÁmeNÍ 
O mOštOVÁNÍ!!!
Český svaz zahrádkářů Radvanice ozna-
muje, že v sobotu 24. 8. 2019 od 8:00 hod. 
do 12:00 hod. začíná moštovat.
Další pokyny k moštování budou včas ve 
skříňkách.
Informace: Ing. Domes, mobil 777 469 304

V době od 2. do 8. června 2019 
strávili členové KD Radvanice 
v příjemném prostředí Horského 
hotelu Sůkenická na Bílé převážně 
slunečné dny, které hojně využívali 
ke kratším i delším vycházkám – 
letos ovšem bez hub. Opékání 
špekáčků nám překazil odpolední 
déšť, takže jsme museli zvolit 
náhradní úpravu. Městskému 
obvodu děkujeme za poskytnutý 
příspěvek na pobyt.

KD Radvanice

Dvakrát do roka oslavují členové Klubu 
důchodců v Bartovicích životní jubilea těch, 
kteř í v daném pololetí dovrší „kulatiny“. 
Tentokrát dne 27. 6. 2019 to bylo hned deset 
oslavenců. Za městský obvod přišel popřát 
všeho nejlepšího a hlavně zdraví do dalších 

let starosta Aleš Boháč. Zároveň oslavencům 
přinesl drobné dárky a milou kytičku. Městský 
obvod pak zajistil všem zúčastněným seniorům 
pozdní oběd v podobě řízku s bramborovým 
salátem, který přichystaly kuchařky z jídelny 
ZŠ Vrchlického..  (red)

Ozdravný pobyt Kd Radvanice

V Kd Bartovice oslavili svá jubilea

Komunitní dům seniorů Bartovice 
hlásí poslední dva volné byty
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3.8. 21:15
Letní kino v Bartovicích, film 
„Johny English znovu zasahuje“, 
areál TJ Sokol v Bartovicích

8.8. 14:30 KD záv. Fučík Radvanice – 
výborová schůze

23.8. 20:00
Letní kino v Radvanicích, film 
„Po čem muži touží“, dvůr 
Radnice městského obvodu RaB

24.8. 14.00 Hulíňané, Společenský dům 
v Bartovicích

25.8. 14.00 Festival netradičních her, parčík 
před kostelem

28.8. 15:15 18. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starosty

v měsíci srpnu
Kalendář událostí Oznamujeme všem příbuzným, přátelům 

a známým, že dne 10. července 2019  
jsme se rozloučili s paní 

Ernou Pavelkovou 

ve věku nedožitých 75 let. 
Jménem pozůstalých manžel Václav, 
synové Vašek a Dalibor s rodinami.

Dne 20. 8. 2019 si připomínáme  
3. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava Janíčka.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. 
S láskou vzpomínají manželka Jindra, 

syn Jaroslav a dcera Renata s rodinami, 
a všichni příbuzní a známí.

To, že čas rány hojí, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. 

Dne 31. srpna 2019 tomu 
bude rok, co nás navždy opustil pan 

Eda Šlimar. 

Vzpomíná manželka s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 19. srpna 2019 uplyne již 20 let,  
kdy nás náhle opustil ve věku 58 let pan 

Václav Velčovský. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi  
jen v dobrém a s úsměvem.  

S láskou vzpomíná manželka Alena 
s vnoučaty Ingrid a Ríšou.  

Nikdy na Tebe nezapomeneme.

pOzVÁNKa
na povinné očkování psů proti 
vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Vám 
i v letošním roce připravil hromadné očkování psů proti vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) 
u psů starších 6 měsíců. Očkování je povinné na základě zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ 2019
  8.00–11.00 h. a 14.30–16.00 h. v Ostravě ‑Radvanicích ve dvoře radnice,
  12.30–14.00 h. v Ostravě ‑Bartovicích na hřišti u hasičské zbrojnice.

Upozornění!
Cena za očkování je stanovena ve výši 100 Kč. Poplatek bude vybrán 

v místě konání očkování. V ceně je zahrnut veterinární výkon, cena vakcíny 
a zdravotnického materiálu, potvrzení o očkování. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni 
náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.

Náhradní termín očkování není stanoven. Majitelé psů mají možnost psy 
dovakcínovat ve veterinární ordinaci v Ostravě-Michálkovicích (pondělí – 
pátek od 15.00 do 19.00 hodin), případně si očkování zajistit v jiné veterinární 
ordinaci již za plnou cenu. (red)

pOzVÁNKa 
na čipování psů

Podle novely veterinárního zákona musí 
být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 
opatřen čipem, jinak nemůže být očko-
ván proti vzteklině, která je povinná. Úřad 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
ve spolupráci s privátní veterinární službou 
MVDr. Šimoníka organizuje dne 25. 9. 2019 
hromadné čipování psů pro občany Radvanic 
a Bartovic na těchto místech:
  v Ostravě -Radvanicích, ve dvoře radnice 

8.00–11.00 a 14.30–16.00 hod.
 v Ostravě –Bartovicích, na hřišti u hasič-

ské zbrojnice 12.00–14.00 hod.
Cena čipu je 500 Kč. Nutné je mít řádně 

vyplněný očkovací průkaz psa. (red)



závěrečné vystoupení 
taneční skupiny tReNdUm dC
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Od 1. července 2019 se opět otevřela restau-
race v OC Ještěrka. Nový provozovatel se rád 
přizpůsobí požadavkům hostů a nabídne pestré 
složení menu, které nebude jen o „české kla-
sice“. Proto neváhejte Ještěrku navštívit a bez 

obav vyslovit přání, co všechno byste od restau-
race očekávali. Po dobu prázdnin je ještě pro-
voz tzv. „v záběhu“. Plánuje se letní grilování, 
v nabídce jsou domácí poctivé polévky, s láskou 
pečené moučníky a také výborná italská zmrz-

lina La Panna (doporučuji slaný kara-
mel nebo pekanový ořech s medem). 
Pro děti je k dispozici krásně zreno-
vovaný dětský koutek. Také venkovní 
posezení láká kolemjdoucí k oddychu 
u lahodného moku a skvělého jídla. 
Neváhejte zavítat!
Provozní doba: 
úterý–neděle 11–21 hod.
Provozovatel: Pavel Dziak
Odpovědná vedoucí: 
Michaela Chylková, tel. 777 967 244

Kateřina Tomanová

Restaurace v OC Ještěrka 
má nového provozovatele

V sobotu 22. června proběhlo v místní 
sokolovně závěrečné vystoupení taneční sku-
piny Trendum DC. Velkou radost nám udělali 
diváci z řad rodičů a kamarádů, kteří dorazili 
v hojném počtu a podpořili naše celoroční úsilí. 
V rámci vystoupení se představily všechny 
naše tanečnice, a to v různých choreografiích. 
Ani se tomu nechce věřit, že taneční skupina 
Trendum DC existuje již 4 roky. Ale je tomu 

tak. Zaměřujeme se hlavně na scénický, muzi-
kálový a moderní tanec, ale hlavně nás tanec 
baví a hýbeme se pro radost. Pokud byste se 
rádi dozvěděli víc, podívejte se webové stránky 
organizace Trendum, kde jsou všechny důležité 
informace. Touto cestou bychom také chtěli 
poděkovat městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice, který naši skupinu od jejího vzniku 
podporuje. Trendum DC

městská 
policie Ostrava 
informuje…
Kuriózní události

Opět jsme pro Vás připravili několik 
kuriózních událostí, které byly v posledních 
měsících oznamovateli nahlášeny na tísňo-
vou linku 156.
 Strážníci jako vztahoví poradci…

V říjnu loňského roku zavolal na tísňovou 
linku 156 muž, který sdělil, že má neshody 
s přítelkyní. Poté požádal o asistenci strážníků, 
kteří by mu dle jeho názoru svou přítomností na 
místě pomohli, aby se s ním přítelkyně usmířila. 
Jelikož na místě nedocházelo k žádnému proti-
právnímu jednání, byl muž strážníky poučen 
o možném dalším postupu.
…natěrači…

Profesionální natěrače chtěla ze strážníků 
udělat paní z Ostravy-Zábřehu. Té se znelíbil 
betonový přístřešek kolem kontejnerů, proto 
se rozhodla, že zavolá na tísňovou linku 156. 
Celá událost byla nakonec předána obec-
nímu úřadu jako podnět občana k dalšímu 
projednání.
…elektrikáři…

Nesvítilo veřejné osvětlení, tak zavolal 
městskou policii. Takhle se zachoval jeden 
z občanů v Ostravě-Hrabůvce. Po následném 
ověření byla celá událost předána příslušné 
kompetentní osobě ke sjednání nápravy.
…i jako uklízecí firma.

Pozvracený výklenek domu objevila žena 
v Ostravě-Moravské Ostravě jedno březnové 
ráno letošního roku. Požadavek na úklid však 
směřovala přímo na strážníky městské poli-
cie. Ti ji poučili o dalším možném postupu, 
kdy nakonec s tímto postupem souhlasila.
 Muž odešel z léčebny

Muž v nemocničním oblečení byl spat-
řen 16. června 2019 v Ostravě-Radvanicích. 
Muž hlídce sdělil, že si byl domů pro peníze. 
Nakonec strážníci muže doprovodili zpět 
a předali ošetřujícímu personálu.
 Poskytli pomoc krvácejícímu muži

S tržnou krvácející ránou na hlavě strážníci 
nalezli muže 22. června 2019 večer v Ostravě-
Radvanicích. Hlídka městské policie muži 
poskytla muži první pomoc a následně ho 
předala k dalšímu ošetření přivolaným zdra-
votníkům.
 Vloupání do sběrného dvora

Dva mladíci se 8. července 2019 večer 
rozhodli, že se vloupají do sběrného dvora 
v Ostravě-Radvanicích. To ovšem netušili, že je 
při této činnosti sledovali strážníci městské poli-
cie. Ti na místě oba 14leté mladíky přistihli při 
činu. Hlídce oba shodně uvedli, že chtěli z kon-
tejnerů odnést nějaký elektroodpad. Celá udá-
lost byla k dalšímu šetření předána Policii ČR.
 Městská policie Ostrava, 

úsek prevence a propagace 
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Co má 
společného 
gorilka moya 
a růže?

Především lásku k růžím a všem kytič-
kám a rostlinám. Ne tu opičí, ale opravdo-
vou lidskou. Právě Moya byla průvodkyní 
7. června dětem třídy Berušky z Mateřské 
školy v Bartovicích výstavou růží, která se 
konala ve všech prostorách bartovického 
kulturního domu. Gorilka děti pozvala do 
voňavého a kouzelného světa květin, sezná-
mila je nejen s tím, jak o květiny pečovat 
ale i s různými pomocníky, které využívali 
lidé v dobách dřívějších např. kolovrátek, 
máselnici.. Výstava svým velice citlivým 
uspořádáním silně zapůsobila a posílila este-
tické vnímání dětí. Děti děkují pořadatelům 
výstavy za příjemně strávené dopoledne.

Kateřina Kramolišová,  
učitelka MŠ Bartovice

motýlí zahrádka
„Víte co je  to mot ýl í 

zahrádka? Že, ne?“ Děti ze 
třídy Berušek z Mateřské 
školy v Bartovicích už to 
věd í .  Pan í  učit el k y jim 
prost řed n ic t v ím šablon 
z MŠMT zakoupily eduka-
tivně-experimentální sadu 
s názvem „Motýlí zahrádka“. 
Díky této sadě mohly děti 
po dobu 3 týdnů sledovat 
vývoj housenky přes kuklu, 
a ž  po v yl í h nut í  mot ýlů 
a jejich následné vypuštění 
do přírody. V den vypuštění motýlů přijela do mateřské také slečna veterinářka MVDr. Karolína 
Kramolišová. Názornými ukázkami dětem přiblížila život motýlů a ukázala jim různé druhy, které 
žijí v jiných světadílech. Po krátké přednášce s ukázkami se děti přesunuly na louku, kde společně 
s paní učitelkou vypustily motýlky do přírody. Sada „motýlí zahrádka“ se dětem velmi líbila, přede-
vším děti vedla k utváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě a světu kolem nás.

Hana Benová, učitelka MŠ Bartovice

pasování předškoláků a dětský den
Dne 11. 6. 2019 se v prostorách školní 

zahrady Mateřské školy v Bartovicích 
konaly hned dvě velmi důležité akce. 
Nejdříve se předškoláci, děti třídy Myšky, 
proměnili ve školáky, kteří už v září zased-
nou do školních lavic. Na školáky děti 
pasoval klaun Hopsalín za asistence třídní 
učitelky Marcely Římankové, paní ředi-
telky Táni Krumniklové a místostarostky 
Martiny Stankušové. 

Po slavnostním pasování následoval 
program Den dětí v mateřské škole. O sou-
těže a diskotéku se postaral opět klaun 
Hopsalín. Pro děti paní učitelky zajistily 
bohatý doprovodný program – jízdu na 
ponících a v bryčce, malování na obličej, 
bublifukovou show. Děti za splnění úkolu – vytvoření zvířecí (lví) čelenky dostaly cukrovou vatu, 
grilovaný párek a svítícího hopsíka. O krásné počasí se nám postaralo sluníčko a hladký průběh 
veselého odpoledne paní učitelky. 

Kateřina Kramolišová, učitelka MŠ Bartovice

Úterý 18. 6. 2019 byl výjimečným dnem pro 
předškolní děti ze třídy Pastelky. Po prázdni-
nách totiž usednou do školních lavic, a proto se 
s nimi jejich kamarádi i paní učitelky rozlou-
čili na Zahradní slavnosti, kde byly pasovány 
na školáky. Děti ze třídy Sluníčka a Srdíčka 
si pro své velké kamarády připravily taneční 
vystoupení. Po pasování předškoláků měly děti 
k dispozici trampolínu, skákací hrad, mohly 
si nechat namalovat obrázek na obličej, nebo 
s rodiči opéct buřta. Děkujeme všem za hojnou 
účast a skvělou atmosféru. 

Za kolektiv MŠ Radvanice
Saša Sikorová

zahradní slavnost v mš Ostrava-Radvanice

Rozloučení 
s páťáky 
v Bartovicích 

První páteční odpoledne se žáci pátého 
ročníku a jejich rodiče sešli na školní zahradě, 
aby zavzpomínali na společných pět let. 
Pozvání přijala i paní ředitelka a celá akce se 
nesla ve velmi přátelském a radostném duchu. 
Opékali jsme párky na ohni, rodiče si povídali 
a děti si zahrály několik her na zahradě. Počasí 
nám přálo a už jen zbývá popřát „mým páťá-
kům“ jen to nej…. do dalších let v životě.

Radmila Sulková, tř. učitelka V. B
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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	

inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 8. 2019

amosovo 
vrchličácké 
dopoledne

Na konci června proběhla vědomostní 
soutěž Vrchličácké zábavné a vědomostní 
dopoledne – Amosovo vrchličácké dopoledne 
pro žáky 7.–9. ročníku. Pedagogové druhého 
stupně s paní vychovatelkou školního klubu si 
pro žáky připravili zajímavé vědomostní testy 
a soutěže z předmětů matematika, hudební 
výchova, anglický jazyk atd. V rámci hudební 
výchovy se žáci naučili i nějaký ten taneček. 
Ti nejlepší žáci z každé třídy dostali zajímavé 
odměny. Nešlo jen využít své znalosti ze 
školy, ale také zapojit logiku a dobře se poba-
vit. Tato akce byla financována z účelového 
neinvestičního příspěvku statutárního města 
Ostravy, kód 18/0852, za což děkujeme. 

Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

Začátek léta je každoročně spojen s osla-
vou dětského dne. I letos jsme pro děti ZŠ 
odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 a děti 
z MŠ, která u nás sídlí, připravili oslavu plnou 
zážitků, poznání a sportování. Jelikož výrob-
ních dílniček jsme si už v tomto školním roce 
užili dost, připravili jsme sportovní 
dopoledne. Nebylo cílem děti uhnat 
v časovém limitu, ale soustředit 
se na šikovnost a pozornost. Děti 
zdolávaly slalom na koloběžkách 
či s pukem na hokejce, tenisák pře-
nášely po dráze plné překážek na 
lžičce, skákaly přes švihadlo na 
výdrž, nebo sestřelovaly korkové 
zátky gumičkou a mnoho jiných 
disciplín. Aby děti zapojily co nej-
více smyslů, měly i úkoly na pře-
mýšlení. Úkoly s tématikou třídění 
odpadu, luštila se křížovka, třídily 
se materiály, přesouvaly nádoby 
pomocí lana atd. Veškeré disciplíny 
plnila družstva složená z žáků růz-
ných ročníků. Za sladkou odměnu 

a sportovní potřeby děkujeme našemu zřizova-
teli městskému obvodu Radvanice a Bartovice. 
Další velký dík patří také asistentkám i pedago-
gům za přípravu krásného dopoledne. 

Jana Naarová, ZŠ Vrchlického

V úterý 11.6.2019 proběhl ve třídě III. A pro-
jektový den „ Lidské tělo.“

V tento den se všichni žáci vydali na prů-
zkum lidského těla zaměřený na kosti a kos-
tičky. Dozvěděli se, jak se jmenují jednotlivé 
části kostry, kosti a také lebky. Překvapením pro 
ně byl počet obratlů, složení 
kostí a také nejmenší a nej-
větší kost v těle. Při práci 
ve skupinách plnili úkoly, 
v yh led áva l i  i n fo r ma ce 
v knihách či u naší školní 
pomůcky – kostry Bruna 
(jak ji děti pojmenovaly). Ten 
se stal hned miláčkem třídy. 
Samostatně děti lepily názvy 
kostí do pracovních listů, 

vyrobily si a pojmenovaly své vlastní kostlivce, 
dělaly si obtisk chodidla a zjišťovaly v moudré 
knize, jaký typ chodidla mají. To bylo vzrušení, 
zda je jejich chodidlo normální, vyklenuté či 
ploché. Také si vyzkoušely správně poskládat 
postavu člověka (jako puzzle). Závěrem dne si 

vyrobily třídního maskota jménem „Bruno,“ 
který s námi bude určitě ještě dlouhou dobu. 
Dnešní den si děti náramně užily, snědly zdra-
vou svačinku, zažily spoustu legrace a dobro-
družství. Vzhůru do dalšího bádání.

Petra Vaská, tř. učitelka

projektové dny
V červnu se naši žáci zúčastnili tří projek-

tových dnů: Poznáváme zvířata, Evoluce hudby 
a Dobrodružná cesta k planetám, prohlídka 
experimentária a hvězdárny. V rámci projek-
tového dne – Poznáváme zvířata – žáci navští-
vili ZOO Ostrava s komentovanou prohlídkou, 
vyplnili pracovní listy a seznámili se se zvířaty 
v zoologické zahradě i jejich pobytem ve volné 
přírodě, a to především s životem slonů a šelem. 
Evoluce hudby žáky seznámila s hudbou folk-
lorní, klasickou i rockovou, ale nejen to, děti si 
zahrály na kapelu, naučily se písničku a sezná-
mily se s nejznámějšími hudebními skladateli. 
A co se dozvěděly na dobrodružné cestě k plane-
tám? Prošly spoustou vzrušujících zážitků, staly 
se horolezci na Marsu, zkoumaly metanové moře 

na Titanu a spoustu dalších aktivit, ať už pro 
jedince nebo skupiny, které nabízel projektový 
den v Planetáriu Ostrava. Všechny tyto akce byly 
financované ze Šablon II – Škola plná nápadů, 
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084

Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

projektový den – Lidské tělo

Co se u nás událo?

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 
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