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Letošní adventní čas je tolik jiný než v letech 
minulých. Adventní akce, které jsme přichys-
tali, musejí být zrušeny nebo změněny do mini-
malistické podoby, což nás velmi mrzí. Bohužel 
se nebudou konat oba adventní koncerty v kos-
tele (měla přijet kapela Boršičanka a zrušen 
je i vánoční koncert Yvetty Blanarovičové). 

Z hlediska snahy vlády prodlužovat nouzový 
stav a rozvolňovat opatření jen velmi pomalu, 
nedokážeme nyní odhadnout, jak vše bude 
v období kolem Vánoc a konce roku vypadat. 
Z tohoto důvodu jsme připravili silvestrovský 
ohňostroj bez tradičního občerstvení a apelu-
jeme na občany, ať zhlédnou ohňostroj v klidu 
svého domova nebo prostřednictvím on-line 
živého vysílání na stránkách facebooku úřadu. 
Ohňostroj sice proběhne na tradičním místě 
před budovou úřadu 31. 12. ve 21 hodin, ale větší 
shlukování lidí nebude příliš bezpečné z důvodu 
možnosti šíření nákazy covid-19. Pokud se přece 
jen rozhodnete přijít, dodržujte, prosím, dopo-
ručená aktuální pravidla vydaná hygienou. 

Přesto, že je letošní advent netradiční, neměl 
by ubrat na své atmosféře oslav Vánoc. Letos 
více než kdy jindy mají příležitost příbuzní 
a známí strávit spolu dostatek času v pohodě, 
klidu a radosti, který v jiných letech prožívali ve 
spěchu a stresu. Současná situace většině z nás 
změnila životní priority. Uvědomujeme si, že 
zdraví a společně strávené chvíle v kruhu rodin-
ném si musíme hýčkat a vážit si jich.

Aleš Boháč, 
 starosta

Bývá každoročním zvykem, že při rozsví-
cení vánočního stromu před radnicí městského 
obvodu Radvanice a Bartovice děti vhazují své 
dopisy Ježíškovi s vánočním přáním do speciální 
schránky. Poté jsou na místě vylosovány děti, 
kterým městský obvod dárek od Ježíška zajistí. 
Letošní vládní restrikce moc kulturním a spole-
čenským akcím nepřály, proto nebylo možné uspo-
řádat rozsvícení vánočního stromu tak, jak jsme na 
to byli každoročně zvyklí. Strom se sice rozsvítil 
ve středu 25. 11. v 17 hodin, ale doprovodná akce 
žádná nebyla, o čemž jsme občany informovali 
letáky ve vývěsních skříňkách a na webových 
stránkách městského obvodu. Aby děti nebyly 
ochuzeny o svůj dopis Ježíškovi, byla umístěna 
před vchodem do budovy radnice ona speciální 
schránka, do které mohou děti svá přání vhazovat 

až do 10. 12. 2020. Den poté budou vylosovány za 
přítomnosti kamery ze všech vhozených dopisů tři 
děti, kterým donese dárek od Ježíška pan starosta 
s paní místostarostkou přímo na Štědrý den domů. 

Záznam z losování bude uveden na stránkách 
úřadu a facebooku.

A co takový dopis Ježíškovi musí obsahovat, 
aby byl slosovatelný? Určitě jméno a příjmení 
dítěte, věk (max. 10 let), adresa (musí mít trvalý 
pobyt v našem městském obvodě nebo navště-
vuje MŠ či ZŠ v našem městském obvodě), tele-
fonní kontakt na rodiče (může být navíc i e-mail) 
a hlavně to přání (věc v hodnotě do 1500,- Kč). 
Samozřejmě ještě dítě může napsat Ježíškovi 
jakýkoliv vzkaz nebo i přimalovat obrázek. 
Fantazii a kreativitě se meze nekladou. 

Martina Stankušová, místostarostka

Kalendář na rok 2021
V průběhu prosince bude do všech domác-

ností městského obvodu Radvanice a Bartovice 
zdarma doručen do poštovních schránek stolní 
kalendář na rok 2021. Ke vzniku kalendáře při-
spěli naši občané svými fotografiemi. Nechali 
se inspirovat přírodou kolem sebe. Proto je 
kalendář letos nazván „Kouzla krásy a rozma-
nitosti přírody“.

Rádi bychom dali i v příštím roce opět prostor 
Vašim snímkům. Můžete nám zasílat fotografie 
míst našeho městského obvodu, které se Vám 
líbí nebo Vás 
nějak okouz-
l i ly. Může to 
bý t  p ř í rod a , 
stavba, u l ice 
nebo radostné 
jedinečné oka-
mžiky apod.

Vaše fotografie můžete zaslat v elektronické 
podobě na adresu mstankusova@radvanice. 
ostrava.cz do poloviny září 2021. Jednotlivé 
snímky pojmenujte, přidejte i místní popis 
a nezapomeňte, prosím, uvést Vaše celé jméno.

Již nyní děkujeme za všechny podklady pro 
budoucí kalendář r. 2022.

Martina Stankušová, místostarostka

adventní akce

dopis Ježíškovi



drobné opravy bytového fondu
Mimo generální opravy bytového domu na ulici Trnkovecké se 

průběžně provádějí i nutné opravy bytového fondu. Dům s pečova-
telskou službou má nové vstupní dveře – širší, otevíratelné na čidlo, 
což ocení zejména občané se sníženou pohyblivostí. Do oken bytů 
na ulici Rokycanova a Kobrova byly namontovány nové sušáky 
na prádlo, což je již standardním vybavením při rekonstruk-
cích domů. Jedná se celkem o devět domů a ve dvou z nich došlo 
také k rekonstrukci sklepních prostor. Byly zde vybourány staré 
nefunkční sklepní kóje a nahrazeny novými. Mění se i prostor před 
domy. Na ulicích Trnkovecká, Kobrova, Revírní a Bartovická 
vyrostly nové přístřešky na kontejnery, což lidé ocenili jako prak-
tický a estetický počin. Aleš Boháč, starosta

Rada městského obvodu na 45. schůzi 
konané dne 21. října 2020 mimo jiné:
- projednala žádost Magistrátu města Ostravy 

a souhlasila se svěřením výkonu působnosti 
drážního správního úřadu podle ust. § 54 
odst. 2) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů, Magistrátu města 
Ostravy,

- schválila příkaz č. 1/2020, kterým se stanoví 
plán inventur městského obvodu k 31. pro-
sinci 2020,

- projednala a schválila bez dalšího návrh 
obecně závazné vyhlášky města o nočním 
klidu, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 5/2017,

- projednala majetkové záležitosti: schválení 
záměru pronájmu pozemků pod garážemi, 
udělení souhlasu s umístěním a provede-
ním staveb přípojek na pozemcích, rozhodla 
o uzavření budoucích smluv a smluv o zří-
zení věcného břemene – služebnosti, spočí-
vající v povinnosti městského obvodu strpět 
umístění staveb přípojek a umožnit přístup 
k těmto stavbám v souvislosti s jejich provo-
zem, opravami či odstraněním na pozemcích 

města, projednala dražební vyhlášku na poze-
mek parc. č. 3228/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 307 m2, v k. ú. 
Radvanice a rozhodla souhlasit s výkupem 
a následným svěřením pozemku do správy 
městského obvodu,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- projednala žádost Základní školy Ostrava-
-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, a schválila změnu rozpočtu orga-
nizace,

- projednala záměr podání žádosti o dotaci 
z Norských fondů v rámci programu „Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, 
výzva č. NF Call-4A -3.4.2.1 Bergen – 
Implementace vybraných přírodě blízkých 
adaptačních a mitigačních opatření, na rea-
lizaci projektu „Budování zelené infrastruk-
tury v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích 
– etapa B“ a souhlasila, za podmínky sou-
hlasného stanoviska rady města, s podáním 
žádosti.

Kateřina Zdražilová,
tajemnice

RaB noviny 2

z jednání místní samosprávyKanalizace 
ve dvoře úřadu

V průběhu listopadu byla zahájena rekon-
strukce kanalizačních rozvodů, která poběží až 
do léta příštího roku. Stavební činnosti souvisí 
s kanalizací v budově radnice, archívu měst-
ského obvodu, hasičské zbrojnice, základní 
školy v budově na ulici Havláskova a v areálu 
mateřské školy v Radvanicích. 

Aleš Boháč, starosta

Několik let jsme ladili rekonstrukce 
na ulici Těšínské a zároveň požado-
vali po Moravskoslezském kraji, který 
je vlastníkem komunikace, aby tyto 
rekonstrukční práce provedl. V této 
souvislosti se nám podařilo opravit 
stávající navazující chodníky a většinu 
zastávek MHD přizpůsobit občanům se 
sníženou pohyblivostí na bezbariérové. 

Kromě odstranění nevzhledných 
betonových city-bloků provedl kraj 
nové autobusové zálivy, které vymě-
nil za plastobetonové, neboť zvyšují 
bezpečnost a snižují hluk a vibrace. 
Poslední tak to zrekonst ruovanou 
zastávkou na ulici Těšínské je zastávka 
U Samoobsluhy v Bartovicích ve směru 
do centra města, kde došlo také k opravě 
navazujícího chodníku.

Děkujeme cestujícím za trpělivost, 
vnímáme jejich rozhořčení nad kompli-
kacemi v dopravě spojenými s náhrad-
ními zastávkami. Sami jsme byli 
zklamáni postupem a „rychlostí“ prací 
stavební firmy vysoutěžené krajem, 
ale neměli jsme možnost ovlivnit ter-
mín kolaudace a vrácení zastávek zpět 
dopravnímu podniku. Věříme však, že 
lidé ocení zejména bezpečnost a este-
tizaci, kterou nyní ulice Těšínská jistě 
splňuje více než v předešlém stavu. 

Ještě jsme měli zrealizovat nový pře-
chod pro chodce v oblasti Olšáku, ale 
z důvodu zpoždění vyjádření ke stavbě 
společností CETIN, která má v daném 
místě svou infrastrukturu, musí být 
stavba přesunuta do příštího roku.

Aleš Boháč, starosta

další bezbariérová zastávka



Moravskoslezská policie představuje novou 
didaktickou hru s názvem „Kterak se obětí 
nestáti“. Jak již název napovídá, cílem projektu je 
seznámit veřejnost se základními pravidly bez-
pečného chování, aby se nestala obětí trestného 
činu. Hru „Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky 
finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku 
od šesti let. Jejími komponenty jsou oboustranná 
hrací deska, hrací kostky, figurky, herní karty 
a pravidla. Na jedné straně hrací desky 
soutěží hráči v otázkách z oblasti vlast-
ního bezpečí v kritických situacích 
doma i venku. Namátkou lze uvést 
oblasti soutěžních úkolů či doporu-
čení – bezpečí v dopravě, předcházení 
majetkové trestné činnosti, problema-
tika zvyšování právního vědomí nebo 
zneužívání návykových látek. 

Současná četnost komunikace 
prostřednictvím internetu stejně jako 
zvýšení počtu trestných činů pácha-
ných v online prostředí iniciovaly 
vznik druhé hrací strany s tématikou 
kybernetické bezpečnosti. Hráči si 
tak zopakují, připomenou či zjistí, 
jak se vyhnout rizikům internetu. 
Soutěžící si osvojí související pojmy, získají 
informace k bezpečnějšímu užívání internetu. 

Soutěžních klání se mohou účastnit nejen 
děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napo-
moci i mezigenerační komunikaci. Navázala 
na předchozí preventivní projekty moravsko-
slezské policie, jakými byly knížka „Policejní 
pohádky“, didaktické hry „Učíme se s Honzíkem 
aneb Policejní pohádky hrou“ či „Na policejní 
služebně“. 

Po zlepšení epidemiologické situace mohou 
novou hru užít k výuce také pedagogové morav-
skoslezských škol. Bezpečnostní doporučení 
při hře si budou moci osvojit v době zlepšení 
epidemie také dříve narození v klubech či zaří-
zeních pro seniory. A po otevření knihoven si 
budou moci zahrát také zájemci z řad široké 
veřejnosti. Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude 
distribuována i do knihoven obcí s rozšířenou 
působností v Moravskoslezském kraji, které 
o hru projeví zájem. Zmíněné subjekty (školy, 

kluby seniorů či zařízení pro seniory, knihovny 
obcí s rozšířenou působností), které mají zájem 
o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás 
mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu 
krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce her bude 
zajištěna do vyčerpání zásob. Detailněji k pre-
zentaci hry ve videospotu (ht tps://youtu.
be/2PaRvIgYB9Y).

Zdroj: PČR, vrchní komisař Gabriela Pokorná
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pozor! 
Informace o odstávkách 
elektřiny už nebudou na 
sloupech veřejného osvětlení!

Oznámení o přerušení dodávek elektřiny 
již nebudou od 1. 1. 2021 uveřejňované spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., formou výlepů 
na sloupech veřejného osvětlení. Z tohoto 
důvodu informovanost o odstávkách elek-
třiny společností ČEZ Distribuce, a.s., měst-
ský obvod zajistí prostřednictvím webových 
stránek městského obvodu www.radvanice.
ostrava.cz/aktuality, vývěsních skříněk 
a také mobilního m-Rozhlasu. 

Pokud chcete mít aktuální informace 
o odstávkách elektřiny a také o dalších 
důležitých informacích z našeho městského 
obvodu, doporučujeme si zřídit aplikaci 
m-Rozhlas do vašich mobilů. Registrace 
je bezplatná, lze ji provést elektronicky 
prostřednictvím webu našeho městského 
obvodu (www.radvanice.ostrava.cz), kde je 
k dispozici jednoduchý interaktivní formu-
lář. Tento je také možné vytisknout, vyplnit 
a přinést na podatelnu zdejšího úřadu.

K informovanosti o přerušení dodá-
vek elektřiny doplňujeme informaci ČEZ 
Distribuce, a.s., že upřesnění rozsahu pláno-
vaného přerušení dodávky elektřiny včetně 
adres dotčených odběrných míst naleznete 
na webových stránkách www.cezdistribuce.
cz/odstavky. Na uvedených webových strán-
kách se odběratelé mohou rovněž přihlásit 
k bezplatnému individuálnímu zasílání 
oznámení o poruchách a plánovaných přeru-
šeních dodávky elektřiny.

Odbor OaVV

„Kterak se obětí nestáti…“

Chystáte se na vánoční úklid? Pak nezapo-
meňte na to, že větší předměty, které se nevejdou 
do kontejnerů, patří do sběrných dvorů společ-
nosti OZO Ostrava. Ty jsou otevřeny neustále, 
i v období nouzového stavu. Nic vás tedy nenutí 
zakládat vedle kontejnerů černé skládky, za 
které hrozí pokuta až 50 tisíc korun! 

Ostravské sběrné dvory přešly 1. listopadu na 
zimní provozní dobu (více na https://www.ozo-
ostrava.cz/pro-obcany/ostrava/sberne-dvory). 

Využívat je lze i nadále v plné míře, jen je třeba, 
aby se v nich občané chovali zodpovědně, dodr-
žovali doporučenou vzdálenost, nosili roušky 
a dbali pokynů obsluhy. Ve sběrných dvorech 
mohou obyvatelé Ostravy bez omezení ode-
vzdávat také věci pro opětovné využití, přestože 
Reuse centrum OZO Ostrava je stejně jako jiné 
obchody zavřeno. Tyto předměty budou nabíd-
nuty do prodeje, jakmile vládní nařízení umožní 
opět Reuse centrum otevřít.

Odpady nepatř í na zem vedle popelnic 
v žádném případě. Jak už bylo řečeno, objemné 
odpady je třeba odvézt do sběrného dvora. Vedle 
kontejnerů ale nelze pokládat ani běžný odpad 
z domácnosti, a to ani v případě, že je popel-
nice přeplněna. V tom případě je třeba počkat 
na její vyvezení nebo vyhledat nejbližší volnější 
nádobu.

„Prosíme o pochopení, když popeláři přijíž-
dějí i v méně obvyklou dobu, někdy i brzo ráno, 
nebo naopak později. Je to proto, že kvůli koro-
naviru musela být učiněna opatření, aby se mezi 
sebou pracovníci svozu odpadu co nejméně 
potkávali, takže některé osádky vyjíždějí dříve, 
jiné zase později. Ale i tak svoz stále zvládáme 
v pravidelném režimu, přestože covid-19 už 
zasáhl i do řad popelářů,“ vysvětluje Vladimíra 
Karasová ze společnosti OZO Ostrava a děkuje 
občanům Ostravy za pochopení. „Společnost 
OZO Ostrava je i přes nepříznivé okolnosti stále 
připravena poskytovat své služby,“ zdůrazňuje.

OZO Ostrava

při vánočním úklidu využívejte sběrné dvory!



Společenský dům v Ostravě-Bartovicích 
neožívá pouze na kulturní akce, ale počát-
kem března se ve zdejší kuchyni usídlila firma 
Fitgurman paní Kateřiny Martincové, aby při-
pravovala zdravá jídla s dovozem až do domovů 
nebo firem svých odběratelů. Nyní v době vlád-
ních nařízení, kdy nejsou otevřeny restaurace, 
může být tato alternativa stravování velmi 
žádoucí. Po zhlédnutí webových stránek firmy 
je však jasné, že nejen „doba 
covidu“, ale prakticky každá 
doba je vhodná ke zdravé 
výživě právě z Fitgurmanu. 
Vybrat si lze z několika pro-
gramů (např. pro sportovce 
nebo redukci váhy).

Majitelka firmy Kateřina 
Mar t incová je výživovou 
poradkyní, sestavuje jídelníčky na míru svým 
klientům, a jak sama říká: „Mou velkou láskou 
je nejen vaření, ale také zdravé jídlo, ráda obje-
vuji nové potraviny, experimentuji v kuchyni 
a vymýšlím vlastní zdravější a nutričně vyváže-
nější recepty. Ve stravě je pro mě důležitá kva-
lita, pestrost, chuť, vzhled a složení, v kuchyni 

s e  s n a ž í m 
toto všechno 
p r o p o j i t 
a docílit nejlepšího možného výsledku.“

Chutné a zdravé jídlo na celý den (snídani, 
dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu 
a večeři) Vám kurýr firmy doručí den předem 
v podvečerních hodinách, což je velmi praktické. 
Je možné si kterékoliv jídlo také přiobjednat pro 

dalšího člena domácnosti (třeba 
pouze oběd). Cenově jsou jídla 
srovnatelná s jídlem v restauraci 
nebo mnohdy i levnější. 

Zajímavou nabídkou je také 
pečení vánočního „ne-cuk-
roví“, které se chutí i vzhledem 
podobá klasickému cukroví, 
ale je pečeno bez rafinovaného 

cukru a ze samých kvalitních surovin. Cukroví 
je výživnější, obsahuje zdravé tuky, minerály, 
vlákninu a nezatíží tolik trávení jako to klasické. 
Na své si přijdou zastánci tradičních druhů – 
lineckého, perníčků, pracen, ořechů, rohlíčků, 
mocca, marokánek, včelích úlků. Připravuje se 
i speciální edice raw cukroví – kuličky Raffaello, 
Ferrero, Bounty, roládky a další.

Paní Martincová má jasné přání a cíl svého 
podnikání: „Ukázat svým klientům způsob, 
jak se nejen správně a pravidelně stravovat, ale 

také doslova užívat si zdravé jídlo všemi smysly. 
Těšit se na jídlo, vychutnávat si je, dobře se po 
něm cítit, mít dostatek energie. Motivovat své 
klienty v práci na sobě a snažit se je udržet v kon-
dici po celý život.“

N e v á h e j t e  n a h l é d n o u t  n a  s t r á n k y 
www.fitgurman.cz a třeba jen na zkoušku si 
vybrat pětidenní stravování. 

Kontakt: tel.: 792 348 732
e-mail: martincova@fitgurman.cz

(red)
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v měsíci prosinci
Kalendář událostí

3.12 14:30
KD záv. J. Fučík Radvanice 
– výborová schůze spojená 
s vánoční členskou schůzí

8.12 15:00 Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Mikuláš

9.12. 14:00 Klub důchodců Radvanice – 
Vánoční posezení s nadílkou

10.12. 16:00 Klub důchodců Bartovice – 
Mikulášská veselice

17.12. 18:00 ČSV Z s., RaB – výborová 
schůze

30.12. 15:00 Klub důchodců Bartovice – 
Silvestr v klubu 

31.12. 21:00 Silvestrovský ohňostroj – před 
budovou úřadu Mob RaB

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří s úctou vzpomněli  
nebo se přišli rozloučit s paní 

Jaroslavou Sládkovou,
jež opustila tento svět 16. 10. 2020.

Čest její památce.
Syn Dalibor s rodinou.

Dne 1. listopadu 2020 nás ve věku 78 let 
opustil manžel, tatínek a dědeček 

Miroslav Skupník.

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku. S láskou 
vzpomínají manželka Jana, dcera Alena, 

syn Jan, vnoučata a pravnučka.

Dne 3. 12. 2020 vzpomeneme první smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil  

ve věku 69 let pan 

Josef Jaška,
rodák z Bartovic, bytem Lučina.

Vzpomíná a nikdy nezapomene sestra 
Miluše s rodinou, syn Martin s rodinou 

a dcera Bohunka s rodinou.

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

hrob Ti dát.
Dne 4. prosince by se dožil 70 let pan

Zdeněk Klocek.

S láskou vzpomíná manželka Daniela, 
synové Zdeněk, René s rodinou a dcera 

Nikola s partnerem Zdenkem.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám 
moc schází. 

Dne 4. prosince uctíme tichou vzpomínkou 
10. výročí úmrtí pana 

Tomáše Bordáše.

V srdci stále zůstáváš.
Vzpomíná manželka Monika  

a dcera Magdaléna.

Akce mohou být z důvodu vývoje pandemie zrušeny. Q

23. listopadu 2020 uplynuly již dva smutné 
roky od chvíle, 

kdy dotlouklo srdíčko naší milované

Jaroslavy Mokrošové
a 5. ledna 2021 tomu bude již 12 let od chvíle,

kdy nás opustil náš drahý

Eduard Mokroš

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Šárka s rodinou

 a syn Tomáš s Romanem. 
Vzpomeňte s námi!

zdravé jídlo vám dovezeme domů
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Tříkrálová 
sbírka 
2021

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude 
na  počátku příštího roku pravděpodobně 
ovlivněna omezeními v souvislosti s epi-
demiologickou situací. Přání štěstí, zdraví 
a pokoje do nového roku do domácností 
v Ostravě a okolí však tři králové lidem chtějí 
i přesto přinést ať už s rouškami, nebo při 
koledě virtuální v termínu 1.–14. ledna 2021. 
Jednadvacátý ročník sbírky pořádaný 
Charitou Česká republika bude jiný, ale 
už nyní víme, že záměry Charity Ostrava 
a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem 
v nouzi bude možné podpořit příspěv-
kem na sbírkový účet č.: 66008822/0800 
u České spořitelny s variabilním symbo-
lem: 7778013. Více o Tříkrálové sbírce 2021 
v Ostravě a okolí, její organizaci a využití 
naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

Charita OstravaChtěli bychom Vás informovat o dění v základ-
ních školách městského obvodu Radvanice 
a Bartovice během druhé vlny epidemie. Kvůli 
epidemii zavedla vláda opatření, která se dotkla 
výuky i ozdravných pobytů dětí. Základní škola 
měla v tomto školním roce původně první tur-
nus naplánovaný od 2. 10. do 15. 10. 2020. Avšak 
vzhledem k nařízenému opatření se museli žáci 
z ozdravného pobytu vrátit o dva dny dříve. Druhý 
turnus, který začal 11. 10. 2020, byl ukončen již 
po čtyřech dnech pobytu. Školy byly následně uza-
vřeny a musely přejít na distanční vzdělávání. Tuto 
dobu stejně jako v první vlně epidemie jsme vy -
užili k opravám a rekonstrukcím. V ZŠ Bartovice 
se podařilo zrekonstruovat podlahu třídy a sbo-
rovny, opravit komín, natřít dveře, v ZŠ Radvanice 
došlo k montáži 4 nových tabulí, k úpravě školní 
zahrady, provedl se nátěr plotu a další drobné 
opravy (šatny, školní hřiště…). Byly zakoupeny 
didaktické pomůcky, vybavení do tříd a školní 
knihovny. Průběžně dochází k dezinfekci prostorů 
škol ozónem. Za více než 600 tisíc Kč byla zakou-
pena výpočetní technika a výukové programy 
využitelné k realizaci distanční výuky.

Od 14. 10. 2020 se školní výuka přesunula do 
on-line prostoru. Žáci i učitelé tak získali pro práci 
s počítačem nové dovednosti. Naučili se používat 
nové aplikace, mikrofony, sluchátka a webkamery, 
zdokonalili se v práci s e-maily a začali využívat 
řadu různých on-line nástrojů. Tento styl výuky 
však vedl k výraznému navýšení práce samotných 

učitelů. Ti to však zvládli dobře. Mnohé žáky vedla 
on-line výuka k jejich osamostatnění. Naučili se 
sami učit, vypracovávat úkoly, i když mnohdy 
s využitím on-line zdrojů, ale to je cesta k osvojo-
vání či získávání znalostí. Distanční výuka přináší 
spoustu starostí, ale z vyprávění učitelů vím, že 
během on-line výuky docházelo i k vtipným situa-
cím, a proto jsem se rozhodla Vás jimi pobavit:
• Učitelka sleduje na svém monitoru žáky při 

práci a jednoho žáka vidí v obraze vzhůru 
nohama jako „netopýra“. Ten je schopen ihned 
zareagovat a ukázat splněný úkol obráceně tak, 
aby jej paní učitelka viděla správně.

• Učitelka se zlekne, neboť zničehonic před 
žákem „přistane“ na klávesnici kočka.

• Žáci prvních stupňů se o slovo hlásí se zdviže-
nou rukou. 

• Starší žáci si uvědomili, že je dobré mít vypnutý 
mikrofon.

• „Pavlíku, jsi tam? Spíš?“ – paní učitelka klade 
žákovi otázku a marně čeká na odpověď.

• Žáci prvního stupně se vzorně paní učitelky 
ptají, zda se mohou jít vyčůrat.

• Často zaznívala věta: „Paní učitelko, sekáte 
se mi.“.

• Občas byli slyšet zpovzdálí rodiče, kteří své 
dítě kontrolovali a snažili se mu i napovídat.
Ale i když on-line výuka probíhala s humorem 

a vtipem, je přímé setkání žáků s učitelem nena-
hraditelný a dětem velice chybí sociální kontakt. 
Zkrátka škola on-line je prostě jiná.

Medaili za trpělivost si zaslouží rodiče dětí, 
kteří v době on-line výuky zastávají roli vychova-
telů, pečovatelů a učitelů. Stali se zaměstnanými 
na plný úvazek. Za vzdělávání svého dítěte nesou 
odpovědnost, neboť dětem musí pomáhat nejen při 
výuce, ale následně také s domácími úkoly.

A protože se říká, že smích léčí, přikládám 
nakonec vtip, který koluje sociálními sítěmi:

Na ZŠ nastoupila školní psycholožka. A hned 
první den si všimla chlapce, který místo toho, aby 
běhal po hřišti s ostatními, stál sám stranou. Přijde 
k němu a ptá se:
• Je ti dobře?
• Jo, je mi fajn.
• Neboj se říct mi, co tě trápí.
• Ale já jsem vážně OK.
• Tak proč tedy stojíš tak sám a nehraješ si 

s míčem s ostatními chlapci?
• Já jsem brankář.
Všem rodičům, žákům i učitelům přejeme 

pevné zdraví a energii pro zvládnutí mimo-
řádné situace v těchto nelehkých dnech.

Martina Stankušová,
místostarostka

Psal se rok 1950, do provozu byla uvedena 
budova školy na ulici Trnkovecká.

Všichni jsme se těšili, že společně oslavíme 
toto jubileum při školní akademii. 

Již koncem loňského školního roku jsme 
začali připravovat program tak, aby byl odra-
zem školních aktivit za celou dobu její exis-
tence. Vzpomínali jsme na všechny ředitele 
i pedagogy, kteří se podepsali na její historii. 

Pod vedením Mgr. Ivany Kačmaříkové jsme 
sestavovali program a také jsme začali psát 
první stránky almanachu.

Bohužel koronavirová situace na jaře i na 
podzim nám neumožňuje nácvik akademie ani 
pořádat další aktivity k tomuto významnému 
výročí školy. Dárečky, které jsme připravili pro 
hosty, doručíme adresátům společně s almana-
chem. ZŠ Vrchlického

70. výročí školy na Trnkovci

pozvánka 
na zastupitelstvo

Starosta městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Aleš Boháč zve občany na 
11. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, které se koná 
ve čtvrtek 17. 12. 2020 od 16:00 hodin ve 
Společenském domě v Ostravě- Bartovicích 
za dodržení všech hygienických opatření.
 (red)

druhá vlna epidemie ve školách



Tento svátek, který pochází už z doby Keltů, 
pro nás není již velkou neznámou. Oblíbily 
si ho zejména děti, a proto jsme se rozhodli jej 
uspořádat i v naší mateřské škole. Halloween 
se slaví 31. 10. Jelikož letos tento svátek vyšel 
na víkend, rozhodli jsme se jej uspořádat v pon-
dělí 2. 11. Mezi hlavní znaky Halloweenu patří 
vydlabané dýně, čarodějnice a další kostýmy. 
Děti mohly přijít v kostýmech, které byly 
opravdu nápadité. V MŠ nás v pondělí navštívilo 

nespočet čarodějnic, příšerek, kostlivců, pirátů 
a dalších strašidelných postav. Paní učitelky si 
také připravily kostýmy a pestrý program pro 
děti. Společně jsme si zahráli halloweenské 
hry, pověděli si strašidelné příběhy, básničky 
a hádanky, vysvětlili si, co to vůbec Halloween 
je, a následovala strašidlácká diskotéka. Moc 
jsme si tuto magickou atmosféru užili a těšíme 
se na další tajemná a hrůzostrašná překvapení 
zase za rok. MŠ Ostrava-Radvanice

plaNeTárIum
Dne 15. 10. 2020 si prohlédly děti z MŠ 

v Bartovicích díky návštěvě mobilního plane-
tária všechny planety naší Sluneční soustavy. 

V planetární kopuli, která se změnila v neko-
nečný vesmír, bylo příjemně chladno. Děti 
při projekci ležely na koberci a tím se zážitky 
z promítání ještě více umocnily. Na každé 
straně, kam se děti podívaly, se něco zajíma-
vého dělo. Prostřednictvím příběhu „Výlet ke 
hvězdám“ byly dětem srozumitelnou formou 
vysvětleny základní jevy astronomie. 
Kateřina Kramolišová, učitelka MŠ Bartovice

Začátkem října vyrazila IV. B ze ZŠ Vrch- 
lického, odloučeného pracoviště v Bartovi- 
cích, na ozdravný pobyt do Rajnochovic 
v Hostýnských vrších. Byli jsme ubytováni 
v příjemném hotelu Pod Šaumburkem, který 
disponuje krásným sportovním areálem. Počasí 
bylo převážně příznivé, proto jsme trávili co 

nejvíce času venku. Podnikli jsme pěší výlet 
na rozhlednu Kelčský Javorník, procházeli 
se po okolí, hráli pohybové a sportovní hry na 
hřišti. Pro děti jsme připravili hledání pokladu, 
veselou olympiádu, štafetový závod po lese 
s plněním úkolů a spoustu dalších her a soutěží.

Škola v přírodě se dětem moc líbila a strava 
všem velice chutnala. Bohužel koronavirová 
situace naši školu v přírodě předčasně ukončila. 

ZŠ Vrchlického

Halloween v mŠ radvanice

Škola v přírodě

den s T filmem 
a ekologií

V září jsme jeden den ve škole věnovali pří-
rodě a ekologii. Nejdříve jsme se staršími žáky 
četli zajímavosti o zvířatech, které můžeme 
spatřit v naší přírodě, a na základě těchto infor-
mací jsme řešili i zajímavé slovní úlohy. Mladší 
žáci hledali zvířátka a přemýšleli, kde bychom 
je mohli potkat. Zhlédli jsme film „Divoká 
zvířata mezi ploty“ a také jsme část věnovali 
ekologii a stále aktuálnímu tématu – třídění 
odpadu. Ujistili jsme se, že třídíme správně, 
a také jsme zjistili, jak dlouho se rozkládají 
různé materiály v přírodě. Věděli jste, že v pří-
rodě se polystyren nerozloží nikdy, stejně jako 
sklo? Všichni jsme si uvědomili, že záleží na 
každém z nás, jak se k přírodě budeme chovat 
a jak se nám bude žít! 

Radmila Sulková 



Děti ze školní družiny v Bartovicích se 
sešly posledního září v netradičním podvečer-
ním čase. Konala se totiž akce „ČTEME PRO 
RADOST“, podporovaná statutárním měs-
tem Ostrava. Vybrali jsme si téma „Dubánci“. 
Nejprve jsme šli na krátkou procházku ke spo-
lečenskému domu, kde jsme nasbírali žaludy. 
Děti chvilku skotačily na houpačkách. Když 
jsme se vrátili, dali jsme si malou svačinu, 
kterou nám připravily hodné maminky. Pak 
už jsme se těšili na noční čtení a výrobu nepo-
sedných Dubánků z žaludů a kaštanů. U naší 
tvůrčí práce jsme se dozvěděli mnoho nového 
z krásné knížky, jak stromy žijí, dýchají a jsou 

prospěšné lidem i ostatním obyva-
telům lesa. Nakonec jsme zjistili, 
která zvířátka žijí na obrovském 
živém stromu a kdo pobývá ve sta-
rém vykotlaném kmeni. Dětem se 
akce líbila a už teď se těší na příští 
akce.

Ivana Hrbáčková,  
ZŠ Vrchlického

V životě člověka je znalost a orientace v dopravní 
výchově dosti důležitou součástí, protože stále 
vidíme, že na silnicích se pravidla nedodržují. Proto 
je nutné již u dětí rozvíjet dovednosti a schopnosti 
v této oblasti. Žáci čtvrtého a pátého ročníku měli 
možnost ve třídě přivítat pana Alana Gregorčíka, 
majitele Autoškoly Dual. Žáci si připomněli povin-
nou i doporučenou výbavu jízdního kola, znalost 
některých dopravních značek, základní pravidla 
chodce i cyklisty v dopravním provozu, zhlédli 

videa zaměřená na nevhodné používání mobilních 
telefonů a sluchátek v provozu a následky tohoto 
chování. Před školou pak žáci jezdili na koloběž-
kách, byly simulovány různé dopravní situace, které 
museli vyřešit, a také jim byly ukázány pokyny poli-
cistů, na které museli žáci reagovat. Sladká tečka 
v podobě bonbónů a čokolády nakonec nechyběla. 
Věřím, že si žáci z tohoto dopoledne odnesli cenné 
informace a zkušenosti, které zúročí. 

Radmila Sulková 
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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

NAUČÍM 
RYCHLE 

A EFEKTIVNĚ
NA KLASICKOU 

KYTARU, 
BASKYTARU 

A KONTRABAS
 

JOSEF PAK (JOE AFTER)

ABSOLVENT STÁTNÍ 

KONZERVATOŘE, 

SPOLUPRACOVAL NAPŘ.:

VĚRA ŠPINAROVÁ, BUTY, RADEK 

PASTRŇÁK, PAVEL DOBEŠ, 

JOYCE HURLEY (USA), ATD.

OSTRAVA-RADVANICE

 TEL.: 776 17 65 69

KONTAKT E-MAIL:  

joeafter@seznam.cz 

V úterý 22. září proběhla na naší škole sou-
těž ve stavění lega. Tato akce byla financována 
z rozpočtu statutárního města Ostravy, kód 
19/0918. Děti ve svých třídách v pracovních 
činnostech stavěly a do tohoto finále postou-
pili 3 žáci z každé I.-V.třídy. Soutěž proběhla 
bez publika v několika etapách a museli jsme 
vytvořit odstupy mezi žáky jednotlivých tříd, 
kteří vytvářeli své výrobky v rouškách. Přesto 
si děti tuto akci velice užily. Pracovní činnost 
a zejména lego baví velice všechny mladší 
žáky. 

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

dopravní výchova ve škole 

ČTeme prO radOsT

Fantazie ze stavebnic
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V městském obVodě jsou práce V plném proudu

ul. Dalimilova, kanalizace Q

ul. Trnkovecká, rekonstrukce bytového domu Q

ul. Těšínská, oprava chodníku a schodiště U Břenků Q

ul. Těšínská, kanalizace ve dvoře radnice Q

ul. Těšínská, úprava kruhového objezdu Q

ul. U Výhybky, kanalizace Q

ul. Šporovnická, revitalizace  Q

ul. Těšínská, revitalizace u zastávky U Samoobsluhy Q


