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Na již ukončenou etapu revitali-
zace zeleně bývalého areálu koupa-
liště v Ostravě ‑Radvanicích plynule 
navázala první etapa moderního pojetí 
dětského hřiště o velikosti cca 400 m2, 
jehož dominantou je dva a půl metru 
v y s o k ý  k o p e c 
spojený s menším 
jeden a půl met-
rovým, na k teré 
mohou děti vylézt 
mnoha způsoby – 
např. pomocí růz-
ných úchytů, lana 
a jiných záchyt-
ných prvků. Dolů z kopce lze využít 
několika skluzavek. K dispozici jsou 
také trampolíny, herní prvek s vodou 
a další balanční prvky, které by měly 
při běžné zábavě dětí pomoci rozvíjet 
jejich motoriku.

Nové dětské h ř iště bylo slav-
nostně otevřeno v neděli 6. 9. 2020. Je 

jedním z největších hřišť tohoto typu 
na Moravě.

V areálu Kouparku jsou k dispozici 
také veřejné toalety a stánek s dobrým 
občerstvením – otevřen za pěkného 
počasí od 15 do 19 hodin.

Pro pokračo-
vání dalších úprav 
d n a  b ý v a l é h o 
bazénu čekáme 
na vypsání výzvy 
z  e v r o p s k ý c h 
fondů v novém 
p r o g r a m o v é m 
období koncem 

roku 2021. Předpokládáme tedy, že 
se v roce 2022 mohou nejen děti, ale 
i dospělí, těšit na další etapu sportov-
ních, zábavních a relaxačních akti-
vit (fotbal, basketbal, běžecká dráha 
apod.).

Aleš Boháč,  
starosta

Otevření nového dětského hřiště na Kouparku

V úterý 1. září začal nový školní 
rok 2020/2021. Letos do lavic v naší 
základní škole usedlo celkem 395 
dětí, z toho 143 žáků v budově na ul. 
Vrchlického, 74 žáků v budově na ul. 
Havláskové, 130 žáků v budově na ul. 
Trnkovecké a 48 žáků v budově na ul. 
Bartovické. Prvňáčků letos přišlo cel-
kem 43. Kromě třídních učitelek a paní 

ředitelky školy Hany Ostřanské přiví-
tali malé žáčky také pan starosta Aleš 
Boháč a paní místostarostka Martina 
Stankušová. Děti dostaly drobné dárky 
v podobě školních pomůcek a sladkostí. 
Také můžeme zmínit, že do posledního 
devátého ročníku letos usedlo celkem 
28 žáků, na které čekají v letošním škol-
ním roce přijímací zkoušky, pokud se 

rozhodnout pokračovat 
v učení či studiu dále. 
Nezbývá nic jiného, 
než dětem popřát ty 
nejlepší školní úspěchy 
a učitelům pevné nervy. 
Doufejme, že nastalá 
hygienická opatření 
a případná omezení 
již nenaruší výuku tak 
razantně, jako tomu 
bylo na jaře.  (red)

Škola začala, žáci usedli do lavic



Rada městského obvodu na 42. schůzi 
konané dne 9. září 2020, mimo jiné,
‑ rozhodla o uzavření darovacích smluv na 

kompostéry navazujících na končící smlouvy 
o výpůjčce pro sto kusů kompostérů zapůjče-

ným občanům městského obvodu,
‑ rozhodla na základě protokolu o otevírání 

nabídek a protokolu o hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu pod 
názvem „Nákup komunální techniky – žacího 
traktoru“ o výběru nejvýhodnější nabídky, 
a o uzavření kupní smlouvy v ceně 497.000 
Kč bez DPH se společností AGROTIP Opava, 
s.r.o.,

‑ roz hod la  o  u zav řen í  sm louv y o  d í lo 
„Rekonstrukce chodníku na ul. Dalimilova 
v úseku Pražanova – Holešova“ se zhotovite-
lem HOCHTIEF CZ a. s.,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Odstranění septiků 
napojených na sběrač B ‑1. část“ a o zaslání 
výzvy k podání nabídky uchazečům,

‑ rozhodla o schválení záměrů pronájmu 
pozemků pod garážemi v k.ú. Radvanice,

‑ projednala žádost o koupi pozemků parc. č. 
193/3, orná půda, o výměře 2.099 m² a parc. č. 
194, trvalý travní porost, o výměře 1.057 m2, 
vše v k. ú. Bartovice, a doporučila zastupitel-
stvu městského obvodu souhlasit se záměrem 
prodeje,

‑ projednala žádosti o koupi pozemků parc. č. 
376, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.183 
m², parc. č. 372, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 1.243 m2 a parc. č. 371, ostatní plo-
cha, jiná plocha, o výměře 112 m2, vše v k. ú. 
Radvanice, a doporučila zastupitelstvu měst-
ského obvodu souhlasit se záměrem prodeje,

‑ rozhodla souhlasit s umístěním poštovní 
odkládací schránky na pozemku parc. č. 
3265/9 v k. ú. Radvanice,

‑ rozhodla o udělení souhlasů s umístěním 
a provedením staveb na území městského 
obvodu,

‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebností a zakládají-
cích právo umístit a provést stavby na pozem-
cích na území městského obvodu,

‑ projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

‑ vzala na vědomí obsah kroniky statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, za rok 2019,

‑ schválila rozpočtové opatření,
‑ vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu 

městského obvodu schválit plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za leden – červen 
2020.

Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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z jednání místní samosprávy

Oprava 
dešťové 
kanalizace

V září byla dokončena oprava dešťové 
kanalizace na ul. Radové, která by měla 
vyřešit dosavadní nevyhovující odvodnění 
ulice a napravit špatně odvedenou práci při 
výstavbě splaškové kanalizace města v roce 
2016.

Aleš Boháč, starosta

Městský obvod dlouhodobě bojuje o změnu 
prostředí v oblasti Trnkovce a zlepšení soužití 
s tzv. vyloučenou lokalitou. Naším záměrem 
je vrátit tomuto území prestiž, neboť jsme si 
vědomi, že pozemky jsou dispozičně krásně 
situované – obklopeny lesy, rodinnou výstavbou 
a výhledem na Beskydy. Současný neudržitelný 
stav se snažíme řešit výkupem zdevastovaných 
domů od jejich vlastníka (bývalé společnosti 
OKD, dnes Heimstaden). Bohužel nabízená 
cena 14 mil. Kč na odprodej nemovitostí je pro 
nás nepřijatelná a Statutární město Ostrava nám 
s tím nepomůže. Proto současně hledáme inves-
tory a developery na výstavbu nových bytových 
domů, řadovek a rodinných domů pro oblast 
o velikosti více než 40 tis. m2 volných pozemků, 
díky čemuž by se lokalita změnila a nebyli 
bychom sami na vytvoření potřebného „tlaku“ 
na nepřijatelné obchodování s byty býva-
lého OKD na ul. Hutní, Báňská a Trnkovecká. 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice dne 17. září vyhlásilo záměr prodeje 

svých pozemků o výměře 2 539 m2 v dané loka-
litě za podmínky nejenom nejvyšší ceny, ale 
také celkového řešení využití území spolu s eta-
pizací a plány výstavby domů a bytů. S napětím 
budeme sledovat, zda se investoři, kteří zároveň 
odkoupí pozemky o výměře cca 30 tis. m2 od 
společnosti Asental Land a 11 tis. m2 od spo-
lečnosti Heimstaden, pro tuto lokalitu najdou. 
Nikdo se nemusí obávat, že by městský obvod 
prodal pozemky k výstavbě ubytoven pro soci-
álně vyloučené a nepřizpůsobivé obyvatelstvo. 
V případě, že se nějaké projekty investorů 
objeví, seznámíme s nimi občany na veřejném 
projednání, aby si lidé mohli nejlepší variantu 
sami vybrat.

V současné době se na Trnkovci staví první 
nový dům již nyní – Komunitní dům pro seni-
ory – z dotace ministerstva, s povinností dva-
cetileté udržitelnosti. Firma přislíbila umístit 
zde přednostně seniory z Radvanic a Bartovic. 
O dalších novinkách budeme občany včas infor-
movat.  Aleš Boháč, starosta

Plánujeme změnu území v oblasti TrnkovceBoj za zlepšení 
životního prostředí 
a setkání s ředitelem 
společnosti Liberty 
Ostrava

Městský obvod nevzdává boj směřující 
k odstranění polních skládek uhlí společnosti 
Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal Ostrava). 
I přesto, že se nám spolu s vámi podařilo v roce 
2018 docílit zamítnutí EIA (tzn. nezískání 
potřebných povolení společnosti k realizaci 
záměru ukládání uhlí), krajský úřad skládku 
uhlí povolil, neboť ji vyhodnotil jako nepod-
statnou změnu s dopadem na životní prostředí. 
Povolení skládky krajem bylo bez možnosti se 
k závěru vyjádřit, bez kompenzačních opat-
ření a bohužel bez stanovení rozsahu a kapacity 
skládky. S tímto zásadně nemůžeme souhlasit, 
a proto jsme v září r. 2019 požádali Ministerstvo 
životního prostředí o přezkum vydaných 
povolení krajem s podezřením na jejich nezá-
konnost a jednání poškozující zdraví občanů 
tohoto kraje. Po roce administrativy jsme se 
19. 8. 2020 dočkali rozhodnutí ministra život-
ního prostředí, který na základě našeho podnětu 
potvrdil nezákonnost integrovaných povolení 
Moravskoslezského kraje a tyto byly zrušeny 
bez možnosti odvolání.

Budeme pečlivě sledovat další postup kraje 
v této záležitosti. I přes výše uvedená fakta 
městský obvod souhlasí s modernizací společ-
nosti Liberty Ostrava, která je pro životní pro-
středí přívětivá, udrží zaměstnanost a možná se 
konečně opravdu dočkáme moderní společnosti, 
o jejímž rozvoji jsme s novým ředitelem již dva-
krát jednali. Liberty Ostrava získala povolení 
na modernizaci ocelárny, kde bude využito až 
40 % šrotu k výrobě nových produktů, přičemž 
záměrem společnosti do budoucna je využití 
až 100 % šrotu na výrobu oceli. Tím by mohlo 
dojít k odstranění všech vstupních surovin pro 
výrobu železa a zároveň také bývalých koksá-
renských baterií, jež se nyní vyznačují význam-
nou tvorbou nebezpečného benzo‑a‑pyrenu 
v ovzduší. 

Aleš Boháč, starosta

Organizátoři míní a karanténa mění. Ta 
se podepisuje na naší činnosti stejně jako na 
činnosti ostatních spolků. Výbor naší ZO 
ČZS Ostrava ‑Bartovice, která akci „RaB 
štrúdlování“ organizačně zajišťuje vlastní 
ochutnávkou a hodnocením závinů, roz-
hodl většinou hlasů a se souhlasem měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, za 

jehož spoluúčasti se akce koná, přesunout 
„RaB štrúdlování“ na neurčito.

Pořadatelé se obávají, že nebudou schopni 
zajistit případná karanténní a hygienická opat-
ření, jejichž zpřísnění lze očekávat vzhledem 
k nárůstu onemocnění COVID‑19. Děkujeme 
za pochopení.

Výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice

VI. ročník „raB štrúdlování“ 
se přesouvá na neurčito



Každý rok se scházejí kamarádi z dět-
ství z vodáckého oddílu Táborité v restauraci 
Slezský dvůr. Tento oddíl pracoval na radva-
nické škole v 70. a 80. letech. Letos v září se tam 
uskutečnilo setkání vodáků z oddílu Lípy. Tento 
oddíl navázal na vodáckou činnost Táboritů. 
Mnozí z nich pokračují dodnes ve vodáckých 
dobrodružstvích. Parta vodáků, kterým je dnes 
už přes padesát, podnikla vodácké cesty po 
mnoha evropských řekách, ba i do Himalájí. 
Zvládají i velice náročné vodácké lahůdky.

Nad starými fotkami z dětství se vzpomí-
nalo a docházelo k vtipným situacím, kdo koho 

pozná po tolika letech. Nesešlo se nás mnoho, 
protože koronavirová situace zřejmě některé 
odradila. Tak snad se příště ve zdraví sejdeme 
v hojnějším počtu a opět v tak skvělé náladě.

Petr Goldbricht
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Radvanice: 19. – 20. října 2020   Q

 ( pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz )
1. ul. Vrchlického – u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví)  1 ks
3. ul. Karvinská – u samoobsluhy  1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. křižovatka U Stavisek x Čapkova 1 ks
6. křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. Míroděv) 2 ks
7. křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8. křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks
9. ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks
   

Radvanice: 20. – 21. října 2020   Q

 ( úterý přistavení, středa dopoledne odvoz )
1 křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
2. křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
3. ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
4. ul. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
5. křižovatka Těšínská x Na Ostří – u Unimetry 1 ks
6. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
7. ul. Kobrova 2 ks

Radvanice a Bartovice: 21. – 22. října 2020   Q

 (středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz )
1. křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
2. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
3. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks
4. křižovatka Těšínská x Maryčky Magdonové 1 ks
5. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
6. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
7. Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka 1 ks 

Bartovice: 22. – 23. října 2020   Q

 (čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz )
1. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
2. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny 1 ks
3. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
4. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na okraji zpevněné plochy před 

prodejnou) 1 ks
5. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
6. křižovatka Paškova x U Lesíka 1 ks

ÚKLIdOVÁ aKCe – podzim 2020

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů materiál, který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domácnosti, 
stavební suť, okna, barvy, domovní odpad, atd. !!!!!!!! Množství odpadu ukládaného do kontejneru by mělo být adekvátní skutečnosti, že při-
stavený kontejner není jen pro jednoho občana, ale i druzí by zde chtěli odložit svůj odpad.

Pro větší množství odpadu je občanům našeho obvodu k dispozici sběrný dvůr na ulici Lihovarská v Ostravě ‑Radvanicích, který je otevřen od pon-
dělí do pátku v době od 10:00 do 18:00 hod a v sobotu v době od 8:00 do 12:00 hod. 

S ohledem na skutečnost, že městský obvod hradí společnosti OZO Ostrava, s.r.o. náklady na likvidaci stavební sutě, odevzdané občany ve sběrném 
dvoře na ul. Lihovarská, je tato služba pro občany Radvanic a Bartovic ve sběrném dvoře bezplatná. Aleš Boháč, starosta

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domác-
ností, ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
pořádá u příležitosti 

Mezinárodního dne za vymýcení 
chudoby

sbírku potravinové pomoci 
pro Potravinovou banku v Ostravě, z.s.

SBÍrKa 
POTraVINOVÉ 

POmOCI
19.–23. října 2020

Jak můžete do sbírky přispět?
Přineste v uvedené dny trvanlivé 

potraviny
(např. luštěniny, těstoviny, rýži, cukr, olej, 
konzervované potraviny, dětskou výživu, 

čaje, marmelády apod.)
do kanc. č. 2 a 3 v přízemí budovy 

Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Bližší informace:  
Odbor sociálních věcí a školství 

(599 416 130, 599 416 135, 599 416 136)

Setkání vodáků



RaB noviny 4

v měsíci říjnu
Kalendář událostí

1.10. 14:30
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – výborová 
schůze

1.10. 16:00
Klub důchodců 
Bartovice – Den 
seniorů

1.10. 14:00 SPCCH Radvanice – 
výroční členská schůze

8.10. 18:00 ČSV Z s., RaB – 
výborová schůze

9.10. 18:00
Společenský dům 
Bartovice – Divadlo 
Tři letušky v Paříži

14.10.
Klub důchodců 
Radvanice – návštěva 
ZOO

15.10. 16:00
Klub důchodců 
Bartovice – posezení 
u vína s harmonikou

17.10. 10:00
Společenský dům 
Bartovice + park – 
Festival netradičních 
her 2020

29.10. 15:00
Klub důchodců 
Bartovice – zábavné 
odpoledne 

29.10 15:00
Klub důchodců při 
DPS Bartovice – 
přátelské posezení

akce v knihovně
radVaNICe
TÝDEN KNIHOVEN 

Příběhy a pohádky z domoviny Q

test pro děti regionální autoři a významní rodáci
pondělí 5. října | během půjčování

KLUB SLUNÍČEK 
Podzimní kouzelné čtení Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 8. října | od 9.30 do 10.30 

Modrobílá křížovka  Q

křížovka pro děti o fotbalovém klubu Baník
pátek 9. října | během půjčování 
----------------------------------------------------------

Knihovnické pohádky  Q

čtení pro nejmenší čtenáře
pátek 16. října | od 10 do 10.30

Bubáci a strašidláci Q

výtvarné odpoledne pro děti
čtvrtek 29. října | od 13 do 15

V dolech Q

test pro děti o historii hornictví
říjen | během půjčování 

Radvanické hrátky s řádky Q

soutěž pro děti o regionálních autorech a hra na spi-
sovatele | říjen | během půjčování

Projekt Putování Radvanicemi a Bartovicemi 
je spolufinancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice.

KMO

místostarostka městského 
obvodu radvanice a Bartovice 
Vás zve

na slavnostní 
vítání občánků, 
narozených v období 
od 1. prosince 2019 do 
30. dubna 2020,

které se uskuteční v neděli 
11. října 2020 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 matriku 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.

Martina Stankušová, místostarostka

Dne 3. 10. 2020 oslaví  
krásné jubileum 

50 let společné cesty životem

Alois a Sabina 
Trefní.

Za lásku, trpělivost a obětavost děkují 
synové Leo, Luděk a Radomil s rodinami. 

Do dalších let přejí hodně lásky, zdraví 
a mnoho společných cestovatelských 

kilometrů.

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

zve všechny zájemce na 

COUNTrY TaNCe
středa 17.00 – 18.30 hodin | Společenský dům Bartovice

Věkový rozsah: 10–18 let
v případě většího zájmu 7–9 let 16.00–17.00 hodin

První zkušební lekce: 50 Kč/1 lekce | Cena: 1.500,- Kč/30 lekcí
Začínáme: 4. 11. 2020

S sebou: tepláky (legíny) s delší nohavicí, pevná obuv na přezutí, pití, dobrou náladu a chuť naučit 
se něco nové

Těší se na Vás Michaela
V případě zájmu nejpozději do 30. 10. 2020 kontaktujte zaměstnance ÚMOb RaB: 

p. Kožušníková – tel. 702 011 087, 
pondělí, středa od 8.00 do 11.30, 12.30 do17.00 hodin, 

úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00 hodin

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

zve ženy i muže 

Na SPOLeČNÉ 
CVIČeNÍ jógY 

Udělejte si čas a prostor jen pro 
sebe, přijďte si zlepšit svou kondici, 

motorické dovednosti, posílit 
koncentraci a zvednout si náladu.

KDY? … každé úterý do konce roku 
2020, začínáme 6. 10. 2020,  

začátek vždy v 18 hodin
KDE? … Společenský dům 

Bartovice
S SEBOU? … podložka, pohodlné 

oblečení, pití
Těší se na Vás lektorka jógy Jana



„Kdo dokáže dobře naplánovat park, může 
také plánovat město.“

Marc Antoine Laugier (1713–1769)
Projekt „Děkuji za park“ připravujeme 

v Ostravském muzeu již delší dobu a vyvrcholí 
klasickou výstavou na jaře 2021. V důsledku 
koronavirové pandemie, kdy se přísné pod-
mínky návštěv veřejných kulturních institucí 
stále vyvíjejí a bude ještě trvat, než se vrátí 
k normálu, jsme připravili online výstavu o ost-
ravských parcích. Přibližuje prostřednictvím 
povídání a fotografií všeobecně známé plochy 
ve městě, které slouží ke každodenní rekre-
aci obyvatel. Prezentace k parkům najdete na 
webové adrese www.ostrmuz.cz. Historii a pří-
rodní bohatství dalších zajímavých parků prů-
běžně doplňujeme po celý rok 2020.

V Ostravě vznikal nejstarší městský park od 
roku 1852 na bývalém jezdeckém cvičišti při 
Staré střelnici na slezskoostravském břehu řeky 
Ostravice. Stará střelnice i park jsou již dávno 
zničené a upomíná na ně pouze pozůstatek 
lávky (opravené schodiště), po které návštěvníci 
parku překonávali řeku.

Proč jsou pro nás městské parky tak důležité? 
Přispívají ke zdraví obyvatel a okrase města, 
jsou ukazatelem kvality života ve městě, vytvá-
řejí protiváhu zastavěnému prostředí a pokoušejí 
se nahradit nedostatek přírodní volné krajiny ve 
městě. Plní také funkci společenskou, shromaž-
ďovací a rekreační. V parcích se setkávají lidé, 
pořádají se zde kulturní a sportovní akce. Parky 
nám umožňují zregenerovat tělo a harmonizo-
vat duši.

Stromy a květiny v parku snižují teplotu 
vzduchu, hlučnost a prašnost. Odstiňují svě-
telné znečištění a zvlhčují klima. Pozorování 
barevnosti a morfologické rozlišnosti vyvolává 
v pozorovateli ozdravné procesy, pocit klidu 
a bezpečí.

Zveme Vás k online prohlídce ostravských 
parků, které, jak věříme, navštěvujete a také 
v nich fotíte. Budeme rádi, když se stanete 
pozorovateli přírody a biodiverzity v parcích. 
Fotografujte přírodní zajímavosti ve vašich 
parcích a fotografie posílejte nejlépe přes www.
uschovna.cz na e‑mail grondelova@ostrmuz.cz, 
v minimálním rozlišení nejméně 1920 px delší 
strana. (do předmětu zprávy napište „Děkuji 
za park“, v textu pak název parku, školy, třídu 
a příjmení). Zasláním fotografií autoři dávají 
souhlas pro následné využití fotografií a zpra-
cování uvedených osobních dat v souladu se 

směrnicemi GDPR v rámci dalších fází projektu 
„Děkuji za park“. Dovolte nám zpracovat vaše 
fotografie do seriálů, ze kterých vzniknou vir-
tuální procházky parkem. Ukázkové virtuální 
prohlídky parky již můžete sledovat na You 
Tube (např. Dalimilův park, Koupark). Potěšíte 
ty, kteří již nemohou vycházet ze svých domovů 
a touží pozorovat změny v přírodě s příchodem 
léta. Fotografováním parků upozorníte na roz-
manitost a bohatost přírody ve městě.

Děkujeme rovněž za Vaše názory vyjádřené 
v anonymní anketě k zlepšení biodiverzity ost-
ravských parků přístupné na adrese https://www.
survio.com/survey/d/S8B6Q8T0I5T3A7N9A. 
Výsledky ankety použijeme v připravované 
výstavě o ostravských parcích.

Celý projekt „Děkuji za park“, včetně 
textů a zajímavých údajů, připravily Zdenka 
Rozbrojová ,  bot an ička OM a Kate ř i na 
Barcuchová, historička OM.

Ostravské muzeum
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Dne 12. října 2020 
připomínáme  

5. výročí úmrtí  
pana

Jindřicha 
Štrocha
a zároveň 17. října 2020 by se dožil 80 let.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Vzpomíná manželka s rodinou.

V říjnu 2020 to bude 
8 let, kdy po 54 letém 
manželském soužití 
utichlo laskavé srdce 

mé manželky

Libuše 
Kafnové.

S úctou vzpomíná manžel František, dcery Hana, 
Eva a osm vnoučat.

… očím jsi odešel, 
v srdcích jsi zůstal...

Dne 10. 10. 2020  
by se dožil 70 let  

pan

Jozef 
Kanálik,

který nás opustil dne 21. 12. 2019.
S láskou vzpomínají manželka Anna, synové 

Pavel a Petr, a dcera Anna s rodinami.

Památka zesnulých 
v Husově sboru
Bohoslužba se vzpomínkami:
1. 11. 2020 v 8.00 hodin 
Zpřístupnění kolumbárií:
30. 10. 2020 9.00‑17.00 hodin
31. 10. 2020 9.00‑17.00 hodin
 1. 11. 2020 7.30‑17.00 hodin
 2. 11. 2020 9.00‑17.00 hodin

Monika Bartková, farářka

děkuji za park
online výstava, anketa a virtuální prohlídka

17. 10. 2020 / 10:00–18:00
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Začal nám další školní rok a my jsme se opět 
po prázdninách sešli v naší krásně, podzimně 

vyzdobené školce v Bartovicích. Poslední 
prázdninový týden měly paní učitelky plné ruce 
práce, aby dětem přichystaly příjemné prostředí 
pro hru, poznávání a zkoumání světa. Provozní 
pracovnice se zase postaraly o velký prázd-
ninový úklid. Do školky nastoupily nové děti, 
které se postupně adaptují na nové prostředí 
a seznamují se s novými kamarády. Starší děti 
už dávno ví, že ve školce je to „príma“, a proto 
se po prázdninách do školky moc těšily. Přišly 
s nadšením a velikým úsměvem. Pevně věříme, 
že nám nový školní rok přinese spoustu nových 
zážitků, na které se všichni moc těšíme. Přejeme 
všem příjemně prožitý školní rok. 

kolektiv Mateřské školy Za Ještěrkou

První školní den  
v mŠ Ostrava ‑radvanice

A je to tu! 1. září se znovu otevřela brána naší 
mateřské školy. Některé děti nenavštěvovaly 
MŠ již od března, jiné s námi dováděly i o prázd-
ninách. Na všechny děti jsme se těšily a vzorně 
se připravovaly týden před začátkem nového 
školního roku. V úterý ráno 1. září bylo vše při-
praveno a děti vítala nejen divadelnice s loutkou 
„Červené Karkulky“, která rozdávala dětem 
sladké dárečky, ale i paní učitelky, p. ředitelka 
i ostatní pracovnice. I přes nepříznivé počasí 
jsme si tento den společně užili a doufáme, že si 
celý následující školní rok užijeme stejně.

MŠ Ostrava ‑Radvanice

Již od brzkého středečního rána dne 9. září 
svítilo sluníčko a my jsme se těšili na to, co pro 
nás paní knihovnice v Radvanicích připravily. 
V blízkosti radvanické knihovny, v Dalimilově 
parku, bylo nachystáno devět stanovišť s různými 
disciplínami – jízda na koloběžce, hod šiškami, 
skoky v pytlích, hra „Všechno 
lítá, co má peří“, skoky přes švi-
hadlo, „Hádej, hádej, hadači“, 
skákání gumy, hra s kuličkami 
a skákání panáka. Děti si tak 
mohly vyzkoušet hry, které byly 
tak trošku zapomenuty, a zjistily, 
že i u takových jednoduchých her 
bez použití mobilů a jiné tech-
niky mohou zažít spoustu zábavy 
a legrace. Všechny děti se skvěle 
bavily a žáci pátého ročníku se 
stali rozhodčími a velmi pomohli 
na jednotlivých stanovištích. 

Nakonec si všichni zúčastnění vybrali odměnu 
a sladkost! 

Chtěli bychom vyjádřit veliké díky oběma 
knihovnicím Pet ře Švindrychové a Janě 
Svobodové za skvěle strávené dopoledne! 

Radmila Sulková, učitelka

začal nám školní rok

akce „Hýbu se s knihovnou“ byla skvělá! 

akce pro prvňáčky a rodiče
Čtvrteční odpoledne desátého září se na odloučeném pracovišti v Bartovicích neslo v duchu 

seznamování, které patřilo prvňáčkům a jejich rodičům. Všichni zúčastnění malovali na tex-
tilní tašky podle své fantazie s pomocí nepřeberného množství šablon. Také si děti mohly zkusit 
netradiční sportovní aktivity (diskgolf, balanční desku a překážkovou dráhu). Akci navštívila 
také paní místostarostka Martina Stankušová a přinesla dětem drobné dárky. 

Tvoření i sportování se vydařilo a naši prvňáčci i jejich rodiče si odpoledne parádně užili 
a těší se na další společné akce ve škole.    

Pavlína Boháčová, 
ZŠ Vrchlického, odl. prac. v Bartovicích

Slavnostní zahájení 
školního roku

Na prvního září se těšili všichni žáci naší 
školy. Zejména prvňáčci byli plni očekávání 
z nového prostředí, paní učitelky a také nových 
spolužáků a kamarádů. Bohužel v tento den nám 
počasí nepřálo, a tak slavnostní zahájení nepro-
běhlo na školní zahradě, ale ve třídě prvňáčků. 
První chvíle ve škole zpříjemnily dětem sestry 
Karolína a Klárka Slívovy pod vedením paní 
učitelky Moniky Hejdové ze ZUŠ E. Rundy. 
Paní ředitelka Hana Ostřanská přivítala všechny 
hosty, rodiče i žáčky a představila pedagogický 
sbor na odloučeném pracovišti v Bartovicích. 
Paní místostarostka Martina Stankušová pře-
dala dětem dáreček a popřála jim šťastná školní 
léta. Zástupkyně školy Martina Linhartová 
věnovala krásnou kytičku a děti také obdržely 
sovičku na památku na tento slavný den. Všichni 
věříme, že se prvňáčkům bude ve škole velmi 
líbit a brzy poznají i další kamarády z ostatních 
tříd. 

Radmila Sulková, učitelka
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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	

V polovině září se uskutečnil tradiční výlet Unie 
rodičů při ZŠ Vrchlického v Bartovicích. Cílem byla 

návštěva Moravského krasu a jeho okolí. Nejprve jsme 
navštívili zámek Rájec‑ Jestřebí, kde jsme si prohlédli 

krásné interiéry a vyslechli 
výklad o jeho historii. 

Dá le  j sme  p ok r a č ova l i 
do př írodního areálu Velká 
Dohoda. Zde si děti i někteří 
rodiče vyzkoušeli svou obrat-
nost v lanovém centru. Na závěr 
nás čekala návštěva Punkevní 
jeskyně a propasti Macocha. 
Díky slunečnému počasí, zají-
mavým místům a přátelské 
atmosféře se výlet všem zúčast-
něným moc líbil a již se těší na 
další v příštím roce.

Barbora Vylegalová,  
Unie rodičů

…a vše běží dál
Pro některé děti začátek školního 

roku znamenal setkání po dlouhé 
době se svými kamarády, spolužáky, 
učiteli. Jiné by si prázdniny klidně 
ještě i prodloužily. V každém případě 
všechny děti a žáky čeká ve školním 
roce 2020/2021 spousta nového, 
zajímavého, i když tentokrát trochu 
s pocitem jakési nejistoty. Každé dítě, 
školák musí zvládnout pobrat a zpra-
covat spoustu informací, které se 
učí vyhodnocovat a pracovat s nimi. 
Mnohé děti se trápí nad zprávami, 
které se týkají koronaviru – zda se 
budou či nebudou nosit roušky, zda 
se mohou nakazit, onemocnět… Od 
přírody má člověk mozek napro-
gramován tak, že více přemýšlíme 
o špatných věcech než o těch dob-
rých. Dnešní děti se pohybují ve světě 
sociálních sítí, jsou ovlivňovány 
médii, svými kamarády, učiteli… 
snahou nás dospělých je pravdivě 
dětem odpovídat na veškeré jejich 
dotazy. Přitom však nesmíme zapo-
mínat na to, abychom zvláště v téhle 
době kladli důraz na dodržování 
zásadně důležitých hygienických 
návyků – mýt si často ruce, neochut-
návat svačiny spolužáků apod. a také 
na to, aby všichni – děti, žáci, učitelé, 
rodiče – táhli za jeden provaz. V kaž-
dém případě je důležité, že škola se 
bude vždy soustředit na výuku, byť 
by opět mohla být distanční.

P ře ji  všem dě t em,  žá k ů m 
a učitelům, aby si tento školní rok 
vychutnali plnými doušky a aby byl 
plný zábavy, skvělých okamžiků 
a vědomostí založený na vzájemné 
důvěře, respektu a spolupráci. Přeji 
všem pohodový a úspěšný školní 
rok 2020/2021.

Martina Stankušová,
místostarostka

Výlet do moravského krasu

Moravskoslezští preventisté zahájili tradiční pre-
ventivní akci „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ u ZŠ 
Vrchlického v Ostravě ‑Radvanicích. Při dopravní 
výuce dětí nescházel ani krajský koordinátor BESIPu 
a již tradičně se na realizaci akce podílel i zástupce 
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Děti 
získaly rozličné výukové materiály projektu i reflexní 
materiály, které mohou při snížené viditelnosti hrát 
zásadní roli. Nepřehlédnutelná byla tentokrát radost 
dětí z návratu do školy po delší době, těšily se na kama-
rády a do školy někteří žáci mířili i velmi brzy. 

Školáky často doprovázeli při první zářijové cestě 
rodiče či blízcí, a tak si zásady bezpečné chůze po silni-
cích zopakovali společně. Zejména u nejmladších žáků 
je vhodné zopakovat rodičům doporučení vyzkoušení 

bezpečné trasy do školy a také zpět, nazkoušení pře-
cházení vozovky na bezpečném místě. Dětem preven-
tisté znovu připomněli, aby k přecházení silnice zvolily 
přechody pro chodce (jsou‑li v místě k dispozici), na 
silnice pak vstupovaly po řádném rozhlédnutí (zásada 
vlevo – vpravo – vlevo) a v době, kdy vozidlo zastaví 
či žádné není v dohledu (nepřijíždí). Pakliže jsou děti 
dopravovány ke škole v automobilu, aby vystupovaly 
z vozu na chodník či krajnici, nikoliv do vozovky. 
Preventisté připomínali, aby děti ani při hře či spěchu 
nepřebíhaly silnici bez rozmyslu, bez rozhlédnutí. 

Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ pokračo-
vala i v dalších zářijových týdnech semináři k bezpeč-
nému pohybu v silničním provozu. 

Policie České republiky

zebra se za Tebe nerozhlédne 
preventivní projekt pro malé školáky
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