
Benefiční koncert 
Petry Janů 

Zveme Vás na benefiční koncert Petry 
Janů dne 17. prosince 2019 v 19:00 
hodin do kostela Neposkvrněného 
po č e t í   Panny  Mar i e   v   O s t r avě 
Radvanicích. Vstupenky ve zvýhod‑
něné ceně pro občany našeho městského 
obvodu v ceně 280 Kč (ostatní 350 Kč) 
zakoupíte v předprodeji v budově rad‑
n ice ,  kanc.  č.  14 u pan í  Sed lákové. 
Svou účastí podpoříte děti z Dětského 
domova v Ostravě ‑Hrabové.  (red)
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Pro občany 
všech věkových 
kategorií koncert 
BEatlEs revival 
POP stars 

V pátek 8. l istopadu 2019 se ve 
Společenském domě v Ostravě 
Bartovicích od 18:00 hodin rozezní 
všechny nejoblíbenější písně nejpopu‑
lárnější skupiny všech dob – BEATLES! 
Přijďte si je zazpívat společně s reviva‑
lem Beatles. Vstupenky v ceně 150 Kč 
v předprodeji v budově radnice, kanc. 
č. 14 u paní Sedlákové. (red)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 

Vás tímto zve na slavnostní

které se uskuteční dne . 11. 2019 v  17:00 hod.27

před budovou radnice městského obvodu.

Program:

 - vystoupení dětí z MŠ Radvanice

 - psaní přáníček Ježíškovi 

 - rozsvícení vánočního stromu
 - losování přáníček

- z Jaroslav Beneš udebního divadla v Karlíně  H

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice nabízí možnost návštěvy 
Mikuláše a čerta, kteří by spolu s anděly v případě 
zájmu rodičů navštívili děti v domácnostech.

Návštěva proběhne ve čtvrtek 5. 12. 2019 
nebo v pátek 6. 12. 2019 v odpoledních a podve
černích hodinách.

Pokud mají rodiče o tuto službu zájem, je nutné 
se nahlásit e‑mailem na adrese: 
jsedlakova@radvanice.ostrava.cz nejpozději 
do středy 27. 11. 2019.

V žádosti uveďte jméno, věk dítěte, trvalý 
pobyt – případně místo návštěvy, požadované 
časové rozmezí návštěvy a telefon, případně 
e‑mail. Termín návštěvy Vám bude sdělen telefo‑
nicky.

Akce je vhodná pro děti do 10 let, s trvalým 
pobytem v našem městském obvodě.

Odbor OaVV

mikuláš s čertem  
mohou přijít až k Vám



Rada městského obvodu na 20. schůzi konané 
dne 25. září 2019
‑ schválila harmonogram prací na návrhu rozpočtu 

na rok 2020 a metodiku pro sestavování návrhu 
rozpočtu městského obvodu na rok 2020 a uložila 
vedoucím odvětvových odborů, ředitelům pří‑
spěvkových organizací a velitelům jednotek sboru 
dobrovolných hasičů předložit požadavky na návrh 
rozpočtu,

‑ projednala návrh a rozhodla o poskytnutí neúčelo‑
vých finančních darů z rozpočtu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na rok 2019,

‑ schválila rozpočtové opatření,
‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na služby pod názvem „Služby spojené s provozem 
a údržbou kanalizačních zařízení“ v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřní 
směrnicí pro zadávání veřejných zakázek a roz‑
hodla o zaslání výzvy k podání nabídky na služby,

‑ projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

‑ vzala na vědomí obsah kroniky městského obvodu 
za rok 2018,

‑ pověřila ředitelku školy k zajištění průběhu voleb 
do školské rady, orgánu Základní školy Ostrava‑
‑Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organi‑
zace,

Rada městského obvodu na 21. schůzi konané 
dne 9. října 2019
‑ projednala a schválila bez dalšího návrh obecně 

závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, 
o nočním klidu,

‑ projednala nabídku na prodej části pozemku 
o výměře 16 m², parc. č. 1443/1, v k. ú. Radvanice 
a doporučila zastupitelstvu souhlasit se záměrem 
odkupu,

‑ projednala žádost o odkoupení části pozemku parc. 
č. 867/5 v k. ú. Radvanice ve vlastnictví města svě‑
řeného do správy městského obvodu a doporučila 
zastupitelstvu souhlasit s prodejem,

‑ rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a pro‑
vedením stavby „Oprava místní komunikace ul. 
K Hájence“, pro pozemky parc. č. 2033 a parc. 
č. 2067, vše v k. ú. Bartovice,

‑ rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a prove‑
dením stavby „Novostavba BD s pečovatelskými 
byty, včetně ČOV, vsaku, přípojek IS a zpevněných 
ploch“, pro pozemky parc. č. 373, parc. č. 3205 
a parc. č. 3210/1, vše v k. ú. Radvanice,

‑ projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

‑ souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
o změně využití území č. 57/VPS/2019 pod názvem 
„Změna využití vodní plochy v areálu bývalého 
koupaliště v Ostravě  ‑Radvanicích,

‑ rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, 
protokolu hodnocení nabídek a pořadí nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod 
názvem „Služby spojené 

s provozem a údržbou kanalizačních zařízení“ 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem Pavlem Pokorným, 
U Kříže 729, 742 85 Vřesina, IČ 12652911.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávy

Kalendář na rok 2020
Opět připravujeme stolní kalendář na rok 

2020 pro všechny domácnosti našeho městského 
obvodu, který bude zdarma doručen prostřednic‑
tvím Vašich poštovních schránek. Tématem při‑
pravovaného kalendáře je „Městský obvod očima 
našich občanů“. Bude věnován dílům, která nám 
od vás dorazila na základě letošní výzvy. Sešla se 
spousta krásných obrázků vytvořených jakouko‑
liv technikou malby či kresby, znázorňující mnoho 
míst našeho městského obvodu. Pokud vyčkáte, 
nemusíte si zakupovat kalendář na příští rok jinde, 
neboť kalendářů bude dost pro všechny. Pokud 
nemáte vhodnou schránku pro doručení kalen‑
dáře, bude kalendář k vyzvednutí na sekretariátě 
úřadu. Martina Stankušová, místostarostka

Nové vývěsní skříňky
V městském obvodě Radvanice a Bartovice 

máme celkem 23 informačních vývěsních skří‑
něk, které jsou uzamykatelné. Do těchto skříněk 
je možné dávat informační letáky pouze prostřed‑
nictvím sekretariátu našeho úřadu. Na zastávce 
Olšák se po rekonstrukci chodníku vývěsní 
skříňka vrátila zpět, tentokrát na vnitřní stranu 
zastávky. Učinili jsme tak na základě žádosti 
mnoha občanů, kteří v okolí bydlí.

Kromě informačních skříněk máme zde pro 
občany také smuteční vývěsní skříňky. Ty nejsou 
uzamčeny a jsou tedy volně přístupné pozůsta‑
lým na smuteční oznámení (parte). Skříňky jsou 
rozlišeny od těch informačních černou barvou. 
Všechny smuteční skříňky jsou v městském 
obvodě nové a jsou umístěny:
‑  na hřbitově v Radvanicích,
‑  na hřbitově v Bartovicích,
‑  na zastávce U Káňů,
‑  na křižovatce ulic Těšínská a Havláskova 

(mezi radnicí a školou)
‑  na zastávce U Samoobsluhy
‑  na zastávce u OC Ještěrka
‑  a ještě přibyde u Důlňáku na zastávce Václavek

Nové skříňky přidají na důstojnosti, proto 
žádáme občany, aby respektovali, že do smuteč‑
ních skříněk nepatří nic jiného než parte.

Aleš Boháč, starosta

rybářské závody mládeže
Dne 28. 9. 2019 proběhly za krásného pod‑

zimního počasí v revíru Ostravice 1A Bučina 
rybářské závody mládeže, kterých se zúčastnilo 
celkem 19 mladých nadšených rybářů místní sku‑
piny Ostrava – Zábřeh, Ostrava – Poruba, Šenov 
a Slezská Ostrava (závodní tým Bučina).

Způsobem lovu byla „plavaná na 1 udici“. 
Během dopoledne proběhla 2 kola. Mladí 
rybáři ulovili plotice, cejny a dokonce i pstruhy. 
Přihlížející rodiče mezitím vyplnili čas celoden‑
ních závodů procházkou po lese, kde nasbírali 
houby. Všichni zúčastnění rybáři obdrželi po 
vyhodnocení zaslouženou odměnu, prvním třem 
výhercům byl navíc předán pohár vítězů. 

Poděkování patří městskému obvodu za jejich 
podporu a spolupráci. Miroslav Kaluža,

vedoucí dětského rybářského kroužku MS 
Slezská Ostrava

Příprava této populární akce pořádané ZO 
ČZS Ostrava ‑Bartovice spolu s městským 
obvodem začíná již na jaře přidělením finanč‑
ních prostředků bartovickým zahrádkářům 
z grantu poskytovaného městským obvodem. 
Poté následuje zajištění doprovodného pro‑
gramu.

Od poloviny srpna se na společných schůz‑
kách vedení městského obvodu a zástupců 
zahrádkářů upřesňuje co, kdo, kdy a jak zajistí.

Když se blíží termín této akce, jejíž reali‑
zací jsou pověření zahrádkáři, rostou jejich 
obavy, zda bude dost soutěžících i „porotců“. 
Diskutuje se o tom, jaká bude výzdoba, kterou 
od návrhu scénáře, přes realizaci až po likvi‑
daci mají „pod palcem“ zahrádkáři. Zjišťuje 
se, kdo a co může poskytnout na výzdobu. Ale 
4. října se opět ukázalo, že obavy byly liché. 
Záviny, záviny a záviny! Těch sladkých se sešlo 
53 a slaných 34. „Porotci“ se dostavili v tak hoj‑
ném počtu, že se přidávaly židle a stoly. Celkem 
nás přišlo cca 170.

Moderování celé akce se ujal pan starosta 
Aleš Boháč. V doprovodném programu mnohé 
potěšilo vystoupení „Famózních klimkovic‑
kých pjenic“ v dobových kostýmech a s chutí si 
s nimi někteří zazpívali písně 20–30 let minu‑
lého století.

Z celkového množství 86 závinů jich zahrád‑
káři přihlásili 54, školy a školky 24 a ostatní 
8 závinů. Celkem bylo odevzdáno 585 hlasů. 

Školní záviny byly hodnoceny samostatně, ale 
čestně obstály i ve společném klání.

V kategorii škol a školek: 
 1. místo ZŠ Trnkovec, IX.B.; 
 2. místo ZŠ Vrchlického, III.A.; 
 3. místo MŠ Radvanice, třída Pastelky. 

V hlavní soutěži v kategorii sladké záviny: 
 1. místo p. Holcová; 
 2. místo p. Čajková; 
 3. místo Komunitní dům seniorů; 
 4. místo p. Moskalová;
 5. místo p. Spáčilová.

V kategorii slané záviny byly vyhodnoceny jako 
nejchutnější záviny: 
 1. místo sl. Preinová; 
 2. místo p. Hála; 
 3. místo p. Majerová; 
 4. místo p. Sembolová;
 5. místo p. Juhaňák.

Výhercům gratulujeme. Výsledky jsou 
výzvou pro váhající, protože většinu míst obsa‑
dili účastníci, jejichž závin byl premiérou sou‑
těže.

Ceny vítězům věnovali městský obvod a ZO 
ČZS O. – Bartovice.

ZO ČZS O. – Bartovice

V. ročník „raB štrúdlování“ 



Na výroční schůzi v roce 2015 jsme vyslechli před‑
nášku ředitele firmy SEMO Ing. Prášila o jejich novin‑
kách pro sezónu 2015. Hlavně nás upoutala možnost 
vypěstovat ze semene cibuli odrůdy „GLOBO“, která 
může dorůst až do váhy 1 000 g a tak jsme se rozhodli 
soutěžit o to, kdo bude nejúspěšnější.

Letošní V. ročník, do kterého se přihlásily 
i účastnice z našeho městského obvodu, proběhl za 
mimořádně nepříznivých podmínek pro pěstitele. 
Horký a suchý vzduch cibuli nesvědčí. I když jsme 
se o předpěstovanou sadbu starali, do kilové cibule 
jsme měli většinou hodně daleko. Nepomohla ani 

snaha navýšit gramáž cibule o působivá aranžmá 
z pentlí, sisálu a manžet.
A jak do dopadlo?
1. místo J. Holcová 338 g
2. místo M. Vavřincová 107 g
3. místo Š. Krkošková 102 g

Ceny všem účastníkům do této úsměvné sou‑
těže věnovala ZO ČZS – Bartovice, starosta a mís‑
tostarostka. ZO ČZS O. – Bartovice

Vítání občánků
Sobotní odpoledne 12. ř íjna 2019 pat‑

řilo našim nejmenším občánkům. V obřadní 
síni Radnice městského obvodu Radvanice 
a Bartovice se konalo již třetí vítání občánků 
v tomto roce. Přivítali jsme celkem 9 dětí, z toho 

4 děvčata – Nelinku, Viktorku, Elišku a Zoe, 
a 5 chlapečků – Adámka, Štěpánka, Jakoubka, 
Oliverka a Robinka. 

K rodičům a dalším přítomným promluvil pan 
starosta Aleš Boháč. Program tradičně zpestřily 

děti z MŠ Ostrava‑Radvanice pod vedením paní 
učitelky Michaely Plévové. Rodiče obdrželi 
drobné dárky a květinu, podepsali se do pamětní 
knihy a na závěr následovalo fotografování.

(red)

Předvánoční 
přípravy

Vánoce pomalu klepou na dveře a tak je 
čas se na ně připravit. Máte možnost s radva‑
nickými zahrádkáři ve čtvrtek 28. 11. 2019 
v 16:30 hod. v klubu ČZS. Program bude 
obdobný jako každý rok – tvoření advent‑
ních a vánočních vazeb a přátelské posezení 
u čaje se vzorky vánočního pečiva.Nejen 
zahrádkáře, ale všechny zájemce o tuto akci 
zve srdečně výbor ČZS Radvanice

soutěž o největší cibuli
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2.11. 14:00 Repaňovská muzika Terchová– 
Společenský dům Bartovice

7.11. 14:00 KD závod J. Fučík Radvanice – 
Výborová členská schůze

8.11. 18:00 Beatles revival – Společenský 
dům Bartovice 

12.11. 15:00 SPCCH – Výborová schůze

13.11. 14:00 KD Radvanice – společné 
posezení

14.11. 16:00 KD Bartovice – Veselé 
odpoledne 

22.11. 18:00 ČSV z.s., – Členská schůze

24.11. 14:00 Netradiční hry – Společenský 
dům Bartovice

26.11. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Tombola

27.11. 14:00 KD Radvanice – Beseda 
s hostem – zkouška paměti

27.11. 17:00 Rozsvícení vánočního stromu – 
před radnicí MěOb

28.11. 16:00 KD Bartovice – Předvánoční 
nadílka – tombola

v  měsíci listopadu
Kalendář událostí

Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát, 
jak velmi těžké je u Tvého hrobu stát. 

Dne 1. listopadu 2019 by se dožil 90 let pan 

Otto Kadlec.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Kazimíra, dcera Jana a syn Otto 

s rodinami.

Dne 29. 9. 2019 by oslavila 72 let paní

Magdaléna Rucká.

Dne 27. 8. 2019 dotlouklo její srdce, které 
nás tolik milovalo.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Antonín a dcery Anna a Renáta 

s rodinami.

akce v knihovně
radVaNICE

 Q Nedají nám práci ti barevní draci
výtvarné odpoledne pro děti tvoříme draky a dráčky
čtvrtek 7. listopadu | od 13 do 15

 Q Strašpytlíci
zábavný test pro děti o strašidlech
listopad | během půjčování 

 Q Barevná Ostrava
výstava obrázků | listopad | během půjčování 

 Q List za listem
výstava knih | listopad | během půjčování 

 Q Jeskyňky, víly a jiná strašidla, 
která z tebe udělají povidla
setkání s dětmi z MŠ Radvanice | beseda s výtvar‑
nou dílnou | listopad | v dopoledních hodinách
KLUB SLUNÍČEK 

 Q Kamarád ježek 
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 7. listopadu | od 9 do 10.30

 Q Podzim plný barviček 
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 21. listopadu | od 9 do 10.30
UŽ JSEM ČTENÁŘ

 Q Knihomílkův ráj 
povídání s prvňáčky ze ZŠ Radvanice | jak se chovat ke 
knihám a v knihovně | listopad | v dopoledních hodinách

 Q Putování s českým lvem 
test pro děti | o životě v letech před rokem 1989
listopad | během půjčování | knihovna Radvanice 
a knihovna Bartovice

 Q Zakázaní spisovatelé 
výstava knih | listopad | během půjčování 

BartOVICE
 Q Dračí slet

výtvarné odpoledne pro děti | tvoříme dráčky – 
zápich do květináče | každé úterý | od 13 do 15

 Q Já se tě nebojím!
zábavný test pro děti o strašidelných bytostech
listopad | během půjčování 

 Q Hrady kolem nás
test pro dospělé | listopad | během půjčování

 Q Letem knižním světem
výstava knih | listopad | během půjčování 
KLUB BARTÍK

 Q Kamarád ježek
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
úterý 12. listopadu | od 9 do 10.30

 Q O mašinkách 
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
úterý 26. listopadu | od 9 do 10.30
UŽ JSEM ČTENÁŘ

 Q Knihomílkův ráj 
povídání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice | jak se chovat ke 
knihám a v knihovně | listopad | v dopoledních hodinách

NETRADIČNÍ HRY
VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ BARTOVICE

24. 11. 2019/ 14:00
BARTOVICKÁ 459/ 8, OSTRAVA

DESKOVÉ HRY A DŘEVĚNÉ NETRADIČNÍ HRY 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

 VSTUPNÉ ZDARMA

Pro návštěvníky bude přichystáno malé občerstvení. Přijďte, těšíme se na Vás!

srdečně zve všechny spoluobčany na adventní koncert

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Vstup zdarma!

Pro návštěvníky bude přichystáno malé občerstvení.
Přijďte, těšíme se na Vás!

8. 12. 2019 17:00   v hodin

v kostele Církve československé husitské
 v Ostravě-Radvanicích, Menšíkova ulice

  

Pozvánka na koncert 
vážné hudby

V letošním roce se opět setkáváme u kon‑
certů vážné hudby v podání studentů Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě. Další koncert proběhne 
v úterý 3. 12. 2019 od 17:00 hodin v obřadní 
síni radnice našeho městského obvodu. Vstupné 
30 Kč. Jste srdečně zváni. Odbor OaVV
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Dne 30. 11. 2019 oslaví krásných 
60 let paní 

Marcela Špaková.

Hodně štěstí, zdraví přejí všichni známí. 
Krásné akce, hodně úsměvu, lásky Ti ze 

srdce přeje
Eliška, Zdeňka, Majka.

Dne 28. 11. 2019 oslaví své 
významné životní jubileum paní 

Mária Mrázková.

Všechno nejlepší přeje syn Jan, vnuk Jan 
a celá rodina.

Dne 30. října 2019 se dožívá 
významného životního jubilea 60 let 

paní

Marcela Vrbová.
Vše nejlepší a hodně zdraví Ti přejí manžel 

Jiří a synové a dcery s rodinami.

V měsíci září jsme měli milou příležitost 
navštívit v našem městském obvodu tři dámy, 
které v úžasné zdravotní i osobní pohodě 
oslavily svá významná životní jubilea. Pana 
starostu Aleše Boháče přivítaly paní Irena 
Svrčková, která oslavila 85 let, paní Olga 
Karásková, která oslavila 90 let a paní Vanda 
Machalová, která oslavila 91 let. Návštěva byla 
provázena příjemnou atmosférou, na které 
jubilantky připravily pro pana starostu pěkné 
chvíle svými vzpomínkami a milým povídá‑
ním nejen o životě v našem městském obvodu. 
Pan starosta poděkoval jubilantkám za pozvání 
a srdečně jim popřál do dalších let pevné zdraví, 

hodně štěstí a spokojenosti, ke které nemůže 
chybět dobrá nálada. Odbor OaVV

dámy oslavily krásná životní jubilea

 Q Olga Karásková

 Q Vanda Machalová  Q Irena Svrčková

Když jsem před nějakou dobou hlasovala 
v anketě, že jsem pro otevření klubu pro děti, 
tajně jsem doufala, že tomu takto bude, jelikož 
jsem si tak nějak neuměla představit, co budeme 
dělat v zimě. V úvahu připadají procházky, ale to 
ovšem není pro dítě záživné, hraní si s mamin‑
kou, čtení, učení zvířátek a tanec je fajn, ale 
chtělo by to ještě něco akčnějšího. A hurá v náš 
prospěch došlo k otevření klubu Bartík. Z první 
návštěvy byl náš syn Miroušek zcela nadšený, 
nový prostor, nové hračky, příjemné paní kni‑
hovnice. Při další návštěvě jsme se spřátelili 
s dalšími návštěvníky klubíku. Při poslední 
návštěvě nás bylo v Bartíku požehnaně, 4 
maminky, 5 dětí a bylo moc krásné pozorovat 
děti, jak se mezi sebou dorozumívají, hrají si, 
společně skáčou jako žabičky, nakládají hračky 
do bagru, prohlížejí knihy. Každé dítě je jiné, 

ale myslím si, že v klubíku jsou všechny maxi‑
málně spokojené. Děti získali s otevřením své 
první kamarády a pro nás maminky je to také 
velmi příznivé. Klub Bartík našim dětem i nám 
rozsvítí ty zakaboněné a uplakané chladné dny, 
které nás čekají.

Děkujeme za otevření Bartíku, možnost se 
poznat a zabavit naše milované ratolesti.

Eva Sittková

drakiáda
V neděli 6. října 2019 se uskutečnil již 11. 

ročník tradiční Drakiády pořádané Sborem 
dobrovolných hasičů Ostrava – Radvanice 
a podporované městským obvodem Radvanice 
a Bartovice. Letošní počasí Drakiádě příliš 
nepřálo, ale přesto se soutěže zúčastnilo na 
35 draků. Soutěžilo se v kategoriích mlad‑
ších a starších účastníků a také v malování 
draků křídou na cestu. O vyhlášení výsledků 
se postaral starosta Aleš Boháč s místosta‑
rostkou Martinou Stankušovou a starostka 
hasičů Martina Böhmová. Poděkování patří 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice za 
poskytnutý grant a také cukrářství AKNEL 
za ceny pro vítěze jednotlivých kategorií, 
jenž jako obvykle byl dort ve tvaru draka. 
Poděkováni patří také všem účastníkům, kteří 
i přes nepřízeň počasí strávili příjemné pod‑
zimní dopoledne na Drakiádě.

Roman Pecháček,SDH Radvanice
Foto na zadní straně

Bartík si maminky s dětmi oblíbily

Hanka se svou fenkou 
sbírají dále medaile

Už je to dva roky, co jsme navštívili slečnu 
Hanku Kubíčkovou, aby nás seznámila se svou 
úžasnou fenkou sheltie Dragi. Tenkrát spolu 
vyhrály mistrovství ČR juniorů a staly se mis‑
tryněmi pro rok 2017. Za tu dobu se dopraco‑
valy mnohem výš a začaly sbírat jeden titul za 
druhým. V loňském 
roce se v Nizozemsku 
staly mistry Evropy 
v družstvech juniorů, 
což v letošním roce ve 
Švýcarsku obhájily. 
V roce 2020 se pokusí 
k v a l i f i kov a t  i  d o 
dospělé reprezentace 
na European Open 
2020, přesto, že cvi‑
čení překazil úraz ramene fenky Dragi, který se 
naštěstí rychle léčí. Držme Hance a Dragi palce 
do dalších let, ať mohou bez úrazů a nemocí 
běhat dál na parkuru a reprezentovat nejen ČR, 
ale i náš městský obvod.  (red)



V říjnu je v kalendáři městského obvodu 
Radvanice a Bartovice vzpomínka na založení 
Oddílu stolního tenisu z jara 1941, doplněná 
o fotografii družstva stolních tenistů z roku 1974. 
A stolní tenis stále žije! Důkazem toho je odpo‑
lední klání žáků školy s názvem „Objevujeme 
ping‑pong“, které proběhlo 8. 10. 2019 v sále 

odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 za 
finanční podpory statutárního města Ostravy, 
za což patří velký dík. Žáci školy měli možnost 
objevit hru stolního tenisu ve cvičení známém 
pod názvem „Kolotoč“. Po prvních odpalech se 
jim hra více, či méně dařila. Za odměnu si vždy 
nejlepší mohl zahrát s paní učitelkou. Dalším 
bodem byla manipulace s pálkou a ovládání 
míče během chůze, slalomu či výdrže v pinkání. 
Došlo i na srandičky typu: Pálka lepící a míček 
držící, Hra s kuchyňským prkénkem, Používej 
rendlík místo pálky, apod. Závěrem a zlatým 
hřebem akce byl turnaj ve stolním tenise, který 
proběhl ve dvou kategoriích – mladších a star‑
ších žáků. Odměnou pak byly vítězům pěkné 
ceny a pro každého pak drobná sladkost a ping‑
pongový míček do kapsy.

Jana Matalová,  
ZŠ Vrchlického
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Nový školní rok 
v mateřské škole 
za Ještěrkou

Nový školní rok začal 2. září a naše 
Mateřská škola Za Ještěrkou v Ostravě‑
‑Bar tovicích př ivítala po prázdninách 
mnoho známých, ale i nových tváří. Na děti 
čekaly nově vyzdobené třídy, nové hračky, 
usměvavé paní učitelky a paní asistentky.

Začátek docházky do mateřské školy je 
pro každé dítě velkou změnou, která sebou 
přináší spoustu pocitů a zážitků, s nimiž se 
malý školáček musí vyrovnat. Paní učitelky 
se snaží dělat vše proto, aby se dětem v mateř‑
ské škole líbilo a cítily se v ní bezpečně. Nově 
příchozí děti si postupně zvykají na nové 
prostředí, kamarády, zaměstnance mateřské 
školy a paní učitelky. I když občas ukápne 
ještě slzička, děti to zvládají velmi dobře. 
Od prvního společného týdne jsou různými 
aktivitami vedeny k zapamatování si své 
značky, seznamují se s novými pravidly, spo‑
lečnou hrou upevňují kamarádské vztahy, 
povídají si s paní učitelkou, učí se písničky, 
říkadla, chodí na vycházky do okolí nebo si 
hrát a dovádět na školní zahradu. Společně 
se těší, jaká překvapení je v novém školním 
roce potkají.

Kateřina Kramolišová, MŠ Bartovice

Vystoupení dětí 
z mateřské školy za Ještěrkou 
na radvanických slavnostech

Od prvního dne nového školního roku 
začaly všechny děti z třídy Myšky pilně při‑
pravovat své vystoupení, které předvedly 
v sobotu 14. 9. na Radvanických slavnostech. 
Choreografie Baby shark a Tacos dance, 
které děti předvedly se svou bezprostřed‑
ností, se velmi líbily jak obecenstvu, tak 
i moderátorům akce Bořkovi Slezáčkovi 
a Evě Decastelo.   Kateřina Kramolišová,

MŠ Bartovice

Štrúdlování
Děti se dospělákům neustále při práci ple‑

tou pod ruce. Proto je velmi výhodné jejich 
zvídavost a ochotu pomáhat správně vyu‑
žít a pověřit je nějakou „prací“. Například 
nastrouhat jablíčka nebo vyválet těsto na 
štrúdl. Děti tyto úkoly vždy rádi a ochotně 
splní. Vždyť dělat něco společně s mámou 
a tátou je tak báječné. Výsledkem této rodinné 
spolupráce bylo několik sladkých a slaných 
závinů, kterými se děti a Mateřská škola Za 
Ještěrkou prezentovaly na Radvanickém 
„Štrúdlování“ v pátek 4. října.

 Kateřina Kramolišová,
MŠ Bartovice

V pátek 20. září navštívily děti z MŠ Ostrava‑
‑Radvanice díky dotaci městského obvodu 
Radvanice a Bartovice Planetárium v Ostravě. Děti 
se velmi těšily. Když vstupovaly do sálu s klenutou 
kopulí, bylo na nich znát neskrývané nadšení.

První část programu byla věnována ukáz‑
kám hvězdné oblohy. Zkušený lektor ukazoval 
a vyprávěl dětem o hvězdách a jejich souhvěz‑
dích i o planetách v naší sluneční soustavě. Ve 
druhé části zhlédly děti nádherný příběh „Život 

stromů“. Celý film provázela malá Beruška a její 
kamarád Světlušák. Nakonec jsme si prohlédli 
obrázky s vesmírnou tématikou. Děti velmi 
zaujal skafandr astronauta a toužebně si přály 
navštívit Vesmír doopravdy.

Díky dotaci se nám podařilo navíc obohatit 
naši školní knihovnu o další knižní tituly s danou 
problematikou. Děti tak mohou dále rozvíjet své 
poznatky, které určitě zúročí na základní škole.

K. Linzerová, MŠ Ostrava ‑Radvanice

Výlet do Planetária v Ostravě

Štrúdlování ve škole
V pátek 4. 10. váleli a pekli záviny i žáci naší 

školy. Štrúdlování se zúčastnili žáci na Trnkovci, 
na Havláskově ulici, v Bartovicích i šesté třídy 
druhého stupně v budově Vrchlického. Žáci 
šestých tříd připravovali záviny v pracovních 
činnostech. Kluci připravovali pizzový a skoři‑
cový štrúdl, holky dělaly špenátový, který byl 
velmi složitý, ale moc dobrý. Hotové výrobky 
jsme odnesli do kuchyně, kde je paní kuchařky 
daly péct. Pečení štrúdlů nás moc bavilo, i když 
vyhrát může jen jeden. Velký úspěch nakonec 
slavila třída IX. B, která se umístila na 1. místě 
s hruškovým závinem s mandlemi, a třída III. A, 
která vyhrála 2. místo se závinem šunka a salám. 
Projektový den jsme si moc užili! 

Radana Lakomá, 
ZŠ Vrchlického

Objevujeme ping pong
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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. 11. 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 

VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec, úhoř a jiné

Výlov a prodej: 23. 11. 2019 od 8.00 - 16.00 hod.
Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).

Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

Tel.: 739 522 911www.prodejrybsenov.cz

V pátek 4. 10. 2019 se na odlou‑
čeném pracovišti školy Trnko‑ 
vecká konala soutěž z názvem 
Fantazie ze stavebnic. Byla určena 
pro v ybrané žák y z pr vn ího 
stupně, a to ve dvou kategoriích 
1.–3. ročník a 4.–5. ročník. Tato 
akce je financována z účelového 
neinvestičního příspěvku statu‑
tárního města Ostravy. Všechny 
děti se s nadšením pustily do 
svých výtvorů. Některé si vzaly 
na pomoc jako inspiraci obrázky 
a snažily se o co nejdokonalejší 

podobu. A některé se řídily opravdu 
názvem soutěže a zapojily naplno 
svou fantazii. Viděli jsme nejrůz‑
nější auta, domečky, rakety, stánky 
na zmrzlinu a také stavby budouc‑
nosti. Děti si zábavné dopoledne 
užily. Velkou radost mají všechny 
děti z družiny, kde nové LEGO sta‑
vebnice zůstaly ke zdokonalování 
a pilnému trénování na další roč‑
ník. Vítězům blahopřejeme.

Renata Slavíková,  
ZŠ Vrchlického

Fantazie ze stavebnic

Dne 3. 10. 2019 se děti, které mnohokrát vystupovaly s dramatic‑
kým kroužkem, dočkaly zvláštní odměny. Paní vychovatelky pro ně 
připravily Indiánské čtení. Všichni se sešli vpodvečer ve škole a pak 
se rozdělili do dvou družstev. Ta mezi sebou po celou dobu soupeřila. 
Letos děti s dramatickým kroužkem hrály indiánskou pohádku, proto 
jejich noc byla také indiánská. Až do tmy probíhaly různé vědomostní 
i sportovní soutěže. Pak si malí Indiáni nachystali spaní a po večeři 
následovala Stezka odvahy. Děti procházely temnými chodbami školy, 
tajuplně osvětlenými svíčkami. Stezku zvládli všichni. Paní vychova‑
telky nám k usínání četly indián‑
ské pohádky. Spalo se nám docela 
dobře. Po snídani jsme dokončo‑
vali indiánský lapač snů a naše 
obrázky. Akce se všem líbila. 

Noční čtení proběhlo také ve 
škole na Trnkovecké ulici dne 
7. 10. 2019, letos pod názvem 
„Z pohádky do pohádky“. Mimo 
čtení děti luštily kvízy s pohád‑
kovými motivy, hrály pohád‑
kové pexeso, vytvořily si záložku 
a malovaly. Tyto zvláštní akce 
byly financovány z rozpočtu statu‑
tárního města Ostravy.

Lenka Mladěnková  
a Jana Naarová,  
ZŠ Vrchlického

Noční čtení
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DrakiáDa

V. rOČNÍk „raB ŠTrÚDLOVáNÍ“

rYBáŘSkÉ ZáVODY MLáDEŽE


