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Vážení spoluobčané,
bohužel musím na úvod napsat 
ne zcela pozitivní článek ve 
spojitosti s druhou vlnou one-
mocnění koronavirem. Ve 
chvíli, kdy vzniká tento člá-
nek, jsme opět v nouzovém 
stavu, vyhlášeném vládou, 
stejně jako na jaře. Na základě 

epidemiologického vývoje se mění ze dne na den pra-
vidla pro nás všechny.

Největší starost představují školy, kde jsme sotva 
dětem rozdali roušky pro nejmenší, a také pro ty, 
kdo si je doma zapomenou, a už jsou opět všechny 
třídy zavřeny minimálně až do 1. 11. 2020, což je mi 
opravdu líto. Věřím však, že rodiče spolu s učiteli 
distanční výuku dětí zvládnou. Doufám, že nyní, 
když noviny čtete, jsou již školy otevřeny. 

Jistě jste zaznamenali také omezení kulturních 
akcí, což nám změnilo tradiční život v městském 

obvodě. Naše rozhodnutí přistoupit k organizaci 
akcí nebo zvážit jejich zrušení nebývají jednoduchá. 
V letním období jsme se snažili na úkor letních poutí 
alespoň podpořit nějakou formu kultury víkendo-
vými koncerty v hospodách a restauracích, avšak 
nepodařilo se nám počátkem října uskutečnit již z jara 
jednou přeložené divadelní představení Tři letušky 
v Paříži právě pro nemoc COVID-19 jedné z here-
ček. O náhradním termínu se jedná. Chtěli bychom 
zachovat tradiční adventní akce – rozsvícení vánoč-
ního stromu, Mikuláše, adventní koncert v kostele 
a silvestrovský ohňostroj. S tím zatím optimisticky 
počítáme.

Žádáme Vás o velké pochopení, co se týká chodu 
našeho úřadu, který bude omezen na úředních hodi-
nách pro veřejnost jen na pondělí a středu od 8 do 17 
hodin (s polední pauzou), pokud nebudou ze strany 
vlády úřední hodiny opět zkráceny.

Prosím, abyste i v rámci svého bezpečí vyřizo-
vali své záležitosti převážně telefonicky, e-mailem 

a u plateb využívali bezhotovostní pře-
vod. Jsou mi známy případy v Ostravě, 
kdy došlo k uzavření celých radnic 
z důvodu karantény, a já jen doufám, 
že to nebude čekat i nás. V tom nám 
mohou pomoci právě nastavená pra-
vidla a omezení, která zmiňuji, aby-
chom zajistili chod úřadu a „nespadli“ 

všichni do karantény. Bohužel však dva z šesti odborů 
máme již také uzavřeny v karanténě a tři zaměstnance 
testovány jako pozitivní na COVID-19.

Jen pro informaci – ke dni uzávěrky RaB novin 
se v našem městském obvodě počet osob aktuálně 
nemocných na COVID-19 pohybuje v jednotkách 
(11). V celém Moravskoslezském kraji počet nemoc-
ných osob přesáhl hranici 10 tisíc a na území Ostravy 
se blíží ke 2 tisícům. Radnice nedisponuje informa-
cemi z hygieny, kdo je pozitivně testován. 

Velkou oporou jsou za této situace místní dob-
rovolní hasiči, kteří zajišťují dezinfekci veřejných 
prostor, škol, distribuují roušky a plní další úkoly 
i mimo náš městský obvod, např. prováděli týdenní 
dezinfekci prostor v Domově seniorů Slunečnice 
v Ostravě-Porubě. Za jejich odvahu a nasazení jim 
patří velké poděkování.

Prosíme o opatrnost, dodržování vládních opatření, 
solidární přistup ke starším občanům, kteří patří do 
rizikové skupiny ohrožených koronavirem. Důležité je 
také se seniory udržovat kontakt a pomáhat jim zajis-
tit nákupy, léky a potřebné záležitosti mimo domov. 
Pokud jste v ohrožené skupině (senior) a nemáte nikoho 
blízkého, kdo by Vám s těmito záležitostmi pomohl, 
napište nám nebo zavolejte na odbor SVaŠ nebo mně 
osobně na e-mail: abohac@radvanice.ostrava.cz.

 Přeji všem pevné zdraví!
Aleš Boháč, starosta

Akce mohou být z důvodu vývoje pandemie zrušeny. Q



Rada městského obvodu na 43. schůzi 
konané dne 23. září 2020 mimo jiné
- schválila metodiku pro přípravu návrhu roz-

počtu městského obvodu na rok 2021 včetně 
harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu 
a uložila dotčeným subjektům zpracovat 
požadavky na rozpočet,

- schválila rozpočtové opatření,
- schválila změnu odpisového plánu Mateřské 

školy Ostrava -Radvanice, 
- projednala majetkové záležitosti: záměry 

pronájmů pozemků, stanovisko k výkupu 
pozemků a následnému svěření do správy, 
uzavření smluv o zřízení služebnosti a zaklá-
dající právo umístit a provést stavbu na pozem-
cích na území městského obvodu,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- rozhodla na základě výsledku výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
pod názvem „Odstranění septiků napojených 
na sběrač B – 1. část“ o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy se zhotovitelem 
Dychus Real Stav, s.r.o., Lihovarská 1378/11, 
716 00 Ostrava -Radvanice,

- jmenovala nového člena do jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava -Radvanice.

Rada městského obvodu na 44. schůzi 
konané dne 7. října 2020 mimo jiné
- projednala majetkové záležitosti: smlouvy na 

pronájmy pozemků, stanovisko k neuplatnění 
předkupního práva na garáže,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- schválila rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo městského obvodu 
na 10. zasedání konaném dne 17. září 2020 
mimo jiné
- rozhodlo uzavř ít darovací smlouvu na  

poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč 
Základní umělecké škole Edvarda Runda, 
Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, pří-
spěvková organizace,

- projednalo nabídky k odkupu garáží v k. ú. 
Radvanice a rozhodlo neuplatnit předkupní 
právo na budovy garáží,

- projednalo žádost o koupi pozemku parc. 
č. 289/3, ostatní plocha, o výměře 198 m², 
v k. ú. Bartovice a rozhodlo souhlasit se zámě-
rem prodeje,

- projednalo žádost společnost i Hruška, 
spol. s r. o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 00 
Ostrava -Martinov, 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, nebo jejich částí, a roz-
hodlo souhlasit se záměrem prodeje za daných 
podmínek,

- projednalo žádosti o koupi pozemků parc. 
č. 376, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
1.183 m², parc. č. 372, ostatní plocha, jiná plo-
cha, o výměře 1.243 m2 a parc. č. 371, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 112 m2, vše 
v k. ú. Radvanice, a rozhodlo souhlasit se 
záměrem prodeje,

Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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z jednání místní samosprávy

Nové chodníky 
na hřbitovech

Na bartovickém hřbitově došlo k ukon-
čení stavebních prací spojených s výstav-
bou nových chodníků. Zároveň postupně 
finišují práce i na hřbitově v Radvanicích. 
Měli jsme snahu dokončit obě stavby 
do termínu Památky zesnulých, zvané 
„Dušičky“, abychom příchozí pozůstalé 
příjemně překvapili. Bohužel v souvislosti 
komplikace s dotací je konec stavebních 
prací opožděn. Další etapa výstavby chod-
níků na radvanickém hřbitově proběhne 
v příštím roce, pokud bude finanční situa- 
ce příznivá.

Aleš Boháč, starosta

rekonstrukce 
ulice za Šachtou

Rekonstrukce ulice Za Šachtou, která 
byla zahájena o čtyři měsíce později, než 
se původně plánovalo, je v plném proudu. 
Zdržení se započetím prací bylo v důsledku 
nepř ízn ivé sit uace spojené s nemocí 
COVID-19 a pozastavením prací společ-
nosti OVaK na novém vodovodu, které 
předcházely této generální opravě místní 
komunikace. Pokud bude počasí příznivé, 
stavba bude dokončena ještě v letošním 
roce.

Aleš Boháč, starosta

proběhly 
volby
do zastupitelstev krajů

Ve dnech 2. a 3. 10. proběhly volby 
do zastupitelstev krajů pro příští čtyřleté 
období. V našem městském obvodě se 
volilo v 6 okrscích. Volební účast byla cel-
kem 35,81 %, odevzdáno bylo 1821 platných 
hlasů. Ve srovnání s volbami v roce 2016 
byla letos účast vyšší o cca 1,5 %. Z tohoto 
údaje je patrné, že nepříznivá situace spo-
jená s obavami nakažení nemocí COVID-19 
nikterak neovlivnila účast u voleb. Členové 
volební komise to však měli letos mnohem 
těžší, neboť museli být po celou dobu vyba-
veni ochrannými pomůckami a několikrát 
denně dezinfikovali místnost, volební urnu, 
místo za plentou a třeba i propisovačky. Za 
jejich obětavou práci jim děkujeme stejně 
jako všem voličům, kteří se voleb zúčast-
nili. Podrobné výsledky voleb naleznete 
na www.volby.cz.

(red)

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
obdržel z rukou zástupce republikové rady 
Českého zahrádkářského svazu stříbrnou 
medaili za mimořádné zásluhy a obětavou 
práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí. Toto 
ocenění vedení městského obvodu překva-
pilo a potěšilo, neboť taková ocenění nejsou 
obvyklá a samozřejmá. 

Osobně jsem se začal zabývat problema-
tikou zahrádkářů asi před deseti lety, když 
jsem se dozvěděl, že jejich organizace sídlí 
na místech vystavěných v dávné době v tzv. 
„akci Z“ a nebyly příznivě majetkově vypořá-
dány. Podařilo se nám tyto křivdy z minulosti 

vypořádat zakoupením budovy a výkupem 
pozemků, aby další činnost zahrádkářů do 
budoucna byla zcela v jejich rukou bez dalších 
existenčních obav.

Jsme si vědomi, že činnost zahrádkářských 
svazů v našem městském obvodě je nenahra-
ditelná, a proto má naši plnou podporu. Jejich 
členové mají aktivní přístup a energii, radí, jak 
správně udržovat zahrady, pořádají také mnoho 
zajímavých kulturních a společenských akcí. 
No, kdo by neznal štrúdlování, výstavu růží, 
dýní, což jsou akce, které našly v našem měst-
ském obvodě tradici.

Musím za sebe i městský obvod poděkovat 
všem členům Svazu zahrádkářů v Bartovicích, 
současnému i  bý valému veden í  svaz u 
(p. Červenému a p. Hálové jako bývalým před-
sedům a p. Bergerové jako nové předsedkyni) 
za dobrou spolupráci a příkladné aktivity ve 
prospěch nás všech. Odstupující předsedkyni 
p. Hálové jsme předali plaketu s poděkováním 
a dárkový koš stejně jako kdysi p. Červenému, 
když ze své funkce odstupoval. Nově zvolené 
p. Bergerové do čela zahrádkářů v Bartovicích 
přejeme hodně zdaru, síly a úspěchu.

Aleš Boháč,  
starosta

městský obvod byl odměněn 
za spolupráci se zahrádkáři



letní kino
Biograf LÁSKA už několik let přináší divá-

kům v našem městském obvodě příjemné večerní 
posezení u filmového plátna pod širým nebem. 
Poslední letošní promítání proběhlo v pátek 
18. 9. 2020 ve dvoře radnice. Diváci mohli zhléd-
nout novou českou komedii Chlap na střídačku 
s Ivanou Chýlkovou a Jiřím Langmajerem v hlavní 
roli. O občerstvení se po dobu pro-
mítání postarali radvaničtí hasiči. 

Termín letního kina byl přelo-
žen z prázdnin, kdy pro nepřízeň 
počasí nebylo promítání možné. 
Obča né  o  t ě chto  z mě ná ch 

a novém termínu akce byli informování nejen 
prostřednictvím webových stránek městského 
obvodu, letáků ve vývěskách, ale nově i pomocí 
aplikace „mRozhlas“, která, pokud ji máte ve 
svém mobilním telefonu nainstalovanou, upo-
zorňuje občany na aktuální dění v městském 
obvodě. Registrovat se můžete zdarma na 
https://radvaniceabartovice.mobilnirozhlas.cz/
registrace. (red)

pěstounská rodina
Mít rodinu přijde mnohým lidem jako napros- 

to samozřejmá věc. Mnoho dětí však nemůže 
vyrůstat ve své vlastní rodině, a to z mnoha 
různých důvodů. Jedním z případů je, že rodina 
nemůže nabídnout dítěti zázemí, nezvládne se 
o ně postarat, protože dítě je závažně nemocné.

Paní Špaková z Radvanic se dlouhodobě stará 
o děti se zdravotním postižením s kombinova-
nými vadami (tělesnými vadami, s mentálním 
postižením), nabízí jim zázemí a provází je jejich 
nelehkým životem. Spolu se svým přítelem a vlast-
ními, dnes již dospělými dětmi na sebe převzali 
nesmírně náročnou službu, ve které si vedou na 
jedničku. Děti, o které pečují, by jinak musely být 
umístěné do ústavní péče. V současnosti má paní 
Špaková v péči tři děti, z nichž dvě žijí v domác-
nosti pěstounky i po dosažení zletilosti.

Moravskoslezský kraj, který pěstounství 
podporuje, v rámci své kampaně „Dejme dětem 
rodinu“ v letošním roce formou ocenění poděkoval 
také paní Špakové, která je pěstounkou již 20 let.

Za vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice bych chtěla mnohokrát poděkovat 
paní Špakové a jejímu příteli za vytvoření bez-
pečného a láskyplného domova dětem, které to 
potřebují. Děkujeme jim za jejich trpělivost, fle-
xibilitu a pochopení pro tyto nemocné děti, pro 
které se stali součástí jejich životních příběhů.

Martina Stankušová, místostarostka

V neděli 4. října 2020 se uskutečnil již 12. roč-
ník tradiční Drakiády pořádané Sborem dobro-
volných hasičů Ostrava -Radvanice a městským 
obvodem Radvanice a Bartovice. Tentokrát se 
akce konala na novém místě – na louce za vodo-
jemem u Radvanické ulice, nedaleko tradičního 
místa. Letošní počasí bylo opravdu nevyzpyta-
telné. Ještě hodinu před akcí bylo úplné bezvětří 
a pršelo. Postupně se však vyčasilo a účastníci 
i organizátoři měli problémy naopak s až příliš 
silným větrem. Nakonec se na louce sešlo 21 dětí 
s draky, které soutěžily v kategorii mladších 
a starších žáků, soutěžilo se také v malování 

draků. Letošní ročník byl výjimečný v tom, 
že každý účastník si odnesl věcnou cenu, kte-
rou obdržel od městského obvodu z rukou sta-
rosty Aleše Boháče, místostarostky Martiny 
Stankušové a od starostky hasičů Martiny 
Böhmové. Jako každý rok bylo pro účastníky 
připraveno občerstvení a také tradiční bram-
bory pečené v ohni – pečoky. Poděkování patří 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
a také cukrářství AKNEL za ceny pro vítěze 
jednotlivých kategorií, přičemž jednou z cen byl 
jako obvykle dort ve tvaru draka. Poděkováni 
patří také všem účastníkům, kteří i přes vypada-
jící nepřízeň počasí strávili příjemné podzimní 
dopoledne na Drakiádě.

Roman Pecháček, SDH Radvanice
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drakiáda myslivci oznamují
Hony na drobnou zvěř v honitbě Bučina 

Radvanice se budou konat ve dnech 14. 11., 
12. 12. a 27. 12. S ohledem na zajištění bez-
pečnosti občanů žádáme všechny pohybující 
se v přírodě o shovívavost a dbaní pokynů 
myslivců, organizátorů honů. V době od 1. 9. 
do 30. 11. lovíme divoké kachny. Lov kachen 
na tahu je povolen každou středu a sobotu ráno, 
hodinu před východem, a večer po západu 
slunce. Přemnožená divoká prasata a lišky 
lovíme denně, ve dne i v noci. Z tohoto důvodu 
žádáme občany, aby bez vážných důvodů 
nechodili po setmění do honitby. Pokud je 
však pobyt v lese nezbytný, používejte sví-
tilny. Více na www.myslivci-ov-radvanice.cz.  
Děkujeme za pochopení.

Jaroslav Nociar, předseda MS Radvanice

Šance pro rodiče s dětmi 
projekt „rozjeď se na trhu práce“

Čeká vás návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené? Nebo jste v evidenci ÚP a máte ale-
spoň jedno dítě do 15 let věku? Buďte úspěšní nejen jako rodiče, ale také ve svém pracovním 
životě! V tom vám pomohou profesionálové z našeho projektu. Můžete využít pracovní diagnos-
tiku, individuální poradenství, kurzy související s hledáním zaměstnání, rekvalifikaci, PC kurz, 
ŘP sk. B nebo kondiční jízdy. Veškeré aktivity v projektu jsou financovány z ESF, pro účastníky 
jsou tedy zcela ZDARMA!

Kontakty: REKVAL, s.r.o., www.rekval.cz, tel: 553 871 113, 739 227 247, email: info@rekval.
cz, přihlášení je možné do 31. 12. 2021. Marta Tricha, manažerka vzdělávání REKVAL
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v měsíci listopadu
Kalendář událostí

4.11. 14:00 Klub důchodců Radvanice – 
přednáška

5.11 14:30 KD záv. J. Fučík Radvanice – 
výborová schůze

12.11. 16:00 Klub důchodců Bartovice – 
Dušičkové rozjímání

20.11 18:00 Společenský dům 
Bartovice – Zdeněk Izer

24.11 15:00 Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Tombola

25.11 14:00 Klub důchodců Radvanice – 
Příprava na advent

26.11 15:00 Klub důchodců Bartovice – 
Předvánoční tombola 

27.11. 18:00 ČSV Z s., RaB – členská 
schůze

akce v knihovně
radVaNICE

Medvědi jdou spát Q

výtvarné odpoledne pro děti – malujeme med-
vědy v pelíšcích
čtvrtek 12. listopadu | od 13 do 15

Listy, kořínky a plody Q

test pro děti o přírodní léčbě
listopad | během půjčování 

Měli bychom znát sedmnáctý listopad Q

test pro děti o událostech 17. listopadu 1989
listopad | během půjčování 
KLUB SLUNÍČEK 

O velkém přání malého prasátka Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, praro-
diče | čtvrtek 5. listopadu | od 9.30 do 10.30

KMO

Vítání občánků
Vážení rodiče,
z důvodů přijatých krizových opatření vlády ČR Vám oznamujeme, že termín pro konání 

vítání občánků není zatím stanovený. Očekáváme, že podmínky pro uskutečnění slavnostních 
událostí, resp. hromadných akcí, budou do konce letošního roku ještě umožněny. V opačném pří-
padě bychom přistoupili k vítání občánků po jednotlivcích. Rozesílání pozvánek a přihlášek rodi-
čům dětí narozených v období od 1. května 2020 do 30. září 2020 proběhne v průběhu listopadu 
2020. Přihláška je rovněž k dispozici na našich webových stránkách www.radvanice.ostrava.
cz, případně si ji můžete vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Pokud budete mít tedy zájem o slavnostní obřad vítání nových občánků městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, dostavte se, prosím, do kanceláře matriky, 1. patro, č. dv. 14, 
s platným občanským průkazem, rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou. Na základě 
vyplněné přihlášky Vás budeme o průběhu a termínu konání včas informovat.

Bližší informace podá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Bc. Šárka Krkošková, 
tel. 599 416 121, email: skrkoskova@radvanice.ostrava.cz.

Děkujeme za pochopení.
Odbor OaVV

Burčákfest 2020
V s ob o t u  19.  z á ř í  s e  ko n a l  7.  r o č -

n í k Bu rčá k fes t u ve Stodole  u  Hy rdelů 
v Radvanicích. Počasí přálo př íjemnému 
posezení venku a lahodný burčák z Velkých 
Pavlovic rychle mizel z pultu. Na stolech 
byla výzdoba z čerstvých modrých i zelených 
hroznů a podzimní atmosféru krásně doplnila 
cimbálová skupina Iršava.  (red)

Děti z MŠ Ostrava -Radvanice navštívily 
v úterý 22. 9. 2020 ZOO v Ostravě. Každá třída 
se vydala po stopách nových nebo již známých 
zvířat z různých koutů světa. V očích dětí byla 
patrná čistá radost ze všech zvířat, které viděly. 
Nejvíce se dětem zalíbilo mládě hrocha, které 
dovádělo kolem své hroší maminky. Během 
procházky po ZOO děti také navštívily dětské 
hřiště, kde se mohly vydovádět.

Finance na dopravu a didaktické pomůcky 
k tématu byly poskytnuty z účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostrava, měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice v rámci 
projektu „Výprava za poznáním do ZOO“. 

Děkujeme za možnost využití této dotace.
MŠ Ostrava ‑Radvanice

děti z mŠ Ostrava ‑radvanice  
navštívily zOO Ostrava

Akce může být z důvodu vývoje pandemie zrušena. Q

Akce mohou být z důvodu vývoje pandemie zrušeny. Q
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Dne 16. 11. 2020 si připomeneme  
nedožité 75. narozeniny

pana

Karla Střádaly.
S láskou vzpomíná manželka Vlasta  

s celou rodinou.

Chtěli bychom Ti k narozeninám přát, 
však nemůžeme víc než kytičku se svíčkou na hrob Ti dát.

Dne 14. 11. 2020 vzpomínáme nedožitých 
80. narozenin pana

Jiřího Sniegoně
z Bartovic, který nás opustil 12. 1. 2009. 

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

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří se přišli rozloučit s panem 

Vladimírem Sládkem,

jenž opustil tento svět 12. 9. 2020.
Čest jeho památce. 

Manželka Jaroslava a syn Dalibor 
s rodinou.

Co se u nás dělo? 
Shrnuli jsme to do tří článků:

Členská schůze Q

V září jsme měli „štěstí v neštěstí“, že se 
nám před druhou vlnou karanténních opatření 
podařilo uskutečnit několik akcí z bohatého 
programu na rok 2020, který jsme si naplánovali 
v lednu.

Teprve 15. září se mohla konat členská 
schůze, které předcházela 4 brigádnická odpo-
ledne. Na schůzi jsme tak mohli zhodnotit svou 
činnost v roce 2019, který byl rokem 85. výročí 
založení naší organizace.

Připomněli jsme si vysokou návštěvnost 
našich akcí. Zahrádkářského plesu, výstavy 
„Bartovická růže“ a „RaB štrúdlování“ se cel-
kem zúčastnilo 850 občanů. Jako vždy příprava 
a organizační zajištění si vyžádaly spoustu času, 
stejně tak údržba spolkového majetku a veřejné 
zeleně. Celkem jsme v roce 2019 bezplatně 
odpracovali 858 hodin.

Na členské schůzi schválili přítomní čle-
nové ZO kooptaci nové předsedkyně ZO 
př. J. Bergerové a předsedkyně kontrolní komise 
Ing. I. Michálkové.

Odstupující předsedkyni Ing. A. Hálové 
poděkovala paní místostarostka M. Stankušová 
a předala jí pamětní plaketu starosty MěOb 
a květinovo-ovocné aranžmá. Nová předsed-
kyně pak obdržela symbolické „žezlo“ ve formě 
rostliny ananasu s plodem.

Oficiální závěr schůze patřil předsedovi 
Územního sdružení Ostrava př. Z. Špakovi, 
který předal na základě usnesení Republikové 
rady ČZS našemu městskému obvodu „Ocenění 
za zásluhy o ČZS“ – s t ř íbr nou medai l i 
a př. Ing. L. Červenému stříbrnou medaili za 
„Aktivní činnost v ČZS“.

Odborná exkurze Q
Další akcí přesunutou z května na září byla 

odborná exkurze, která byla určená nejen pro členy,  
ale i pro širší veřejnost, a byl o ni velký zájem.

 V pátek 18. 9. 2020 jsme se za krásného 
počasí vypravili na Baťův kanál, kde nás čekala 
plavba lodí s velmi působivým výkladem naší 
průvodkyně. Ta nám plavbu zpříjemnila hrou 
na kytaru a zpěvem. Po obědě jsme se vydali 
do Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde jsme 
poznávali krásu místního prostředí.

Ohlasy na zájezd byly kladné, což nás moti-
vuje k uspořádání další exkurze v příštím roce.

Soutěž o největší cibuli odrůdy  Q

„Globo“
Podle literatury dorůstá cibule této odrůdy 

až do velikosti 1000 gramů. Již pátým rokem se 
snažíme (ne zcela úspěšně) se této hranici při-
blížit.

Zájemci o účast v soutěži obdrželi koncem 
května drobné sazeničky cibule předpěstované 

ze semene a pak bylo na nich, co se jim ze sazeni-
ček podaří vypěstovat.

Z původních 21 přihlášených přineslo své 
výpěstky 14 soutěžících. Nezávislá porota peč-
livě zvážila přinesené cibule a vyhlásila násle-
dující výsledky:

1. místo: př. Čajková 320 gramů
2. místo: př. Bergerová 270 gramů
3. místo: př. Červená 260 gramů

A že soutěž probíhala pod heslem „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, byli oceněni 
všichni soutěžící potleskem, prvních 5 věcnými 
cenami, zbývajících 9 „Fidormedailí za účast“ 
a cenu útěchy obdržela „cibulička“ o váze 26 
gramů.

Po vyhodnocení následovala družná zábava 
doplněná o degustaci pokrmů s vyšším či nižším 
obsahem cibule.

Za výbor ZO ČZS J. Bergerová a A. Hálová

měsíc září u bartovických zahrádkářů

„Ve zdravém těle, zdravý duch!“ Tak zní heslo 
dětí z MŠ Radvanice, které odjely 1. 10. 2020 na 
14denní ozdravný pobyt na chatu Švarná Hanka 
v Beskydech. Pobyt byl hrazen z účelové dotace 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
částkou 6000 Kč/dítě. Jelikož jsme pobyt nemohli 
absolvovat na jaře z důvodu pandemie koronaviru, 
p. ředitelka zažádala o prodloužení termínu. A ten-
tokrát to vyšlo na den přesně (pobyt končil přesně 
v den, kdy se opět ozdravné pobyty zrušily). Děti 
si užily nejen procházek, sportování, ale i spoustu 
her a zábavy se svými učitelkami. I letos nás mimo 

jiné navštívila teta Lena se svým pohádkovým tvo-
řením a pejsky. Představila dětem novou kreativní 
stavebnici „Františkova chaloupka“. Počasí nebylo 
jen ryze podzimní, ale na konci pobytu nasněžilo. 
Děti si tak vyzkoušely první letošní stavění sně-
huláků. Přestože se pobytu zúčastnilo jen 15 dětí, 
velmi jsme si jej užili. 

Děkujeme Magistrátu města Ostravy i paní 
ředitelce Daně Lérové za možnost se pobytu 
zúčastnit a těšíme se na další školku v přírodě. 

 Za MŠ Ostrava ‑Radvanice
Henrieta Čajková

podzimní ozdravný pobyt s dětmi z mŠ radvanice



sauna v mŠ Bartovice
V pátek 2. října děti ze třídy Myšek poprvé 

vyzkoušely nově vybudovanou infrasaunu 
se solným panelem v budově Mateřské školy 
v Bartovicích. Postupně se v sauně vystřídaly 
všechny děti ve čtyřech skupinkách po šesti. 
Jeden cyklus trval 20 minut. V průběhu sau-
nování byly dětem doplněny tekutiny. Pobyt 
dětem zpříjemnil poslech čtených podzimních 
pohádek od paní učitelky, která byla v sauně 
společně s nimi. Po saunování příjemně nala-
děné děti odpočívaly za poslechu relaxační 
hudby na žíněnkách a sedacím vaku. 

Infrasauna bude v mateřské škole využí-
vána v rámci ozdravného programu dětmi ze 
všech tříd. Pravidelné saunování má pozitivní 
účinky na imunitní systém, celkový zdravotní 
stav a zároveň dobře působí jako prevence 
proti nachlazení, chřipce a podobným one-
mocněním, kterým jsou děti v rámci kolektivu 
vystaveny. Z pobytu v sauně byly děti nadšené 
a již se těší na další návštěvu. 

paní učitelky ze třídy Myšky

inzerce

Cesta do minulosti země
Děti z Mateřské školy Ostrava -Bartovice se 

v úterý ráno 22. 9. 2020 vydaly na výlet za pra-
věkými dinosaury do Dinoparku v Doubravě. 
Hned v úvodu jsme navštívili Dinokino, kde 
jsme se poprvé setkali s kamarády – jmeno-
vali se Fino Dino a Dina Mina a ti nás pak pro-
vázeli celým Dinoparkem. Seděli jsme tam na 
pařezech a někteří z nás měli poprvé nasazené 
speciální brýle s 3D efektem. Postupně jsme 
se zábavnou formou dozvídali mnoho zajíma-
vých informací o životě dinosaurů. Velkým 
zážitkem byla pro nás jízda Dinoexpresem, 
která nás zavedla až ke ztroskotanému letad- 
lu, kde jsme měli možnost dokonce pohladit 
si mládě dinosaura. Tento krásný výlet plný 
sluníčka a hezkých zážitků se nám podařilo 
uskutečnit díky dotaci z MŠMT. 

Kolektiv Mateřské školy Ostrava ‑Bartovice

Florbalový turnaj
V úterý 29. 9. 2020 se na naší škole usku-

tečnil f lorbalový turnaj. Turnaje se zúčast-
nili vybraní žáci z VI.–IX. tříd a jedna 
žákyně 6. ročníku. Týmy byly složeny z žáků 
napříč třídami, aby byl turnaj co nejvíce 
vyrovnaný. Po odehrání základní skupiny 
se bojovalo v semifinálových utkáních o to, 
kdo bude hrát o zlaté medaile a kdo o bron-
zové. V turnaji nakonec zvítězil tým vedený 
kapitánem Václavem Hlístou z IX.A (Hlísta, 
Hlístová, Compte). Žáci obdrželi diplomy, 
medaile a drobné věcné ceny. V rámci tur-
naje jsme dodržovali maximálně hygienická 
opatření, proto byli pouze 3 brankáři, kteří 
používali každý jednu výstroj, aby nedo-
cházelo k půjčování vybavení, například 
brankářských helem a rukavic. Brankáři byli 
losem přidělováni k týmům v jednotlivých 
utkáních.

Radek Karnůfek
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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	

PODZIMNÍ VÝLOV 
14. 11. 2020 od 9.00 do 13.00

V ŠENOVĚ U OSTRAVY, UL. K POTOKU 77, NEJSME RYBNÍK 
U HLAVNÍ CESTY ODBOČTE DLE CEDULE U STK 

p. HORVÁTHOVÁ

OBČERSTVENÍ: 
SMAŽENÝ KAPR + BRAMBOROVÝ SALÁT 

RYBÍ HRANCLE, KARBENÁTKY, RYBÍ SALÁT, PIVO, LIMO,
MEDOVINA, SVAŘÁK, SLIVOVIČKA, BECHER atd. 

PRO INFO VOLEJTE 737 959 458

AKČNÍ CENA: KAPR, AMUR
wwww.rybysenov.cz 

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ 

PŘÍMO 
Z PLANTÁŽE

Volenství,  
Václavovická 530,  

Šenov

mobil: 730 955 216

www.stromkyzvolenstvi.wz.cz

Vrchličácký labyrintík
Toto vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne je tradiční soutěž, která je financována z roz-

počtu statutárního města Ostravy, kód 19/0918. Kdysi jej vymýšleli redaktoři školního časopisu s edi-
torkou časopisu Lenkou Mladěnkovou. V úterý 22. září proběhla na naší škole letošní minimalizovaná 
verze soutěže. Nemohli jsme pozvat publikum a spolužáci kvůli koronavirovým opatřením nemohli 
přijít fandit své třídě. Přesto si žáci soutěž mezi třídami užili. Prokázali znalosti, schopnosti i obratnost. 

Očima účastnice Adély Skupníkové:
Naše paní učitelka třídní vybrala tři žáky z naší třídy do soutěže Vrchličácký labyrintík. Zájem 

spolužáků byl veliký, ale my tři jsme byli zvoleni k tomu, abychom reprezentovali naši třídu. Moc se 
mi líbily jednotlivé disciplíny. Poznávání písniček mne bavilo nejvíce, dařilo se nám také ve výběru 
otázek. Moc se nám nepovedlo hádání nakreslené pohádky, s balančním kruhem nám to docela šlo. 
Obávali jsme se, že budeme poslední, protože jsme bojovali proti starším žákům. Nakonec jsme získali 
2. místo.  Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického ‑ inzerce

Výlov	se	přizpůsobí	nařízením	z	důvodu	Covidu.
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