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Na první školní den se těšily 
nejen paní učitelky, ale přede-
vším také děti. Zejména ty, které 
šly do školy poprvé. Doprovázeli 
je  rod iče ,  aby s t r áv i l i  t ento 
významný den spolu a mohli 
nezapomenutelné chvíle zdoku-
mentovat. 

P r v ňáčk ů used lo do lav ic 
celkem 48. Ve třídě I.A na ulici 
Havláskova byly děti pasovány 
mečem na žáky třídy „Chytrých 
sov iček“.  K a ždý žá k dos t a l 
„ Jmenovací  l i s t “  a  „ P r ů ka z 
člena tř ídy Chytrých soviček“ 
od třídní učitelky Petry Vaské. 
Ta dětem pr ůkaz př ipnula na 
hruď, aby všichni dobře viděli, 
kampak tenhle školáček patří. 
Prvňáčci své průkazy pyšně nosí 
dodnes do školy. Ve t ř ídě I.B 
v Bartovicích dostal každý malý 

žáček bonbonky, tzv. „Kouzelné 
myslivky“, které je potřeba použít 
vždy před vyučováním. Poslední 
třída prvňáčků je I.C ve školní 
budově na Trnkovci. I zde se 
všichni sešli ve slavnostní atmo-
sféře a plni očekávání, co dětem 
první školní den přinese.

Všechny prvňáčky ve slav-
nostní den kromě třídních učite-
lek přivítaly paní ředitelka Hana 
Ostřanská se svou zástupkyní 
Martinou Linhartovou, od kterých 
děti převzaly kytičku a pamětní 
list, a dále přinesli prvňáčkům 
dárky zástupci městského obvodu 
starosta Aleš Boháč s místosta-
rostkou Martinou Stankušovou. 
Všichni společně popřáli dětem 
úspěšný vstup do školy a samé 
jedničky.

(red)

Slavnostní přivítání 
žáků prvních tříd



Rada městského obvodu na 62. schůzi 
konané dne 1. září 2021 mimo jiné
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo „Oprava 

chodníku podél ul. Pražanova“ se zhotovite-
lem EUROVIA CS, a.s.,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod 
názvem „Opravy místních komunikací“ se 
zhotovitelem Technické služby, a.s., Slezská 
Ostrava,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Rekonstrukce chod-
níku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník 
a ul. Trnkovecká“ a o zaslání výzvy k podání 
nabídky uchazečům,

- projednala a schválila bez dalšího návrh 
obecně závazné vyhlášky města o nočním 
klidu, projednala a schválila s doplněním 
návrh obecně závazné vyhlášky města o sta-
novení koeficientů pro výpočet daně z nemo-
vitých věcí,

- projednala majetkové záležitosti: rozhodla 
o uzavření nájemních smluv na nebytové pro-
story, rozhodla o schválení záměrů pronáj- 
mů pozemků, rozhodla o udělení souhlasu 
s umístěním a provedením staveb, rozhodla 
o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti – zakládající právo 
umístit a provést stavby na pozemcích města, 

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- projednala f inanční záležitosti: rozhodla 

o uzavření smlouvy na finanční dar, rozhodla 
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací, 
schválila rozpočtové opatření,

Rada městského obvodu na 63. schůzi 
konané dne 15. září 2021 mimo jiné
- rozhodla na základě protokolu o oteví-

rání nabídek, protokolu hodnocení nabídek 
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Rekonstrukce chod- 
níku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník 
a ul. Trnkovecká“ o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhoto-
vitelem SF-zemtrade s.r.o.,

- schválila rozpočtové opatření,
- projednala majetkové záležitosti: projednala 

žádost o neuplatnění předkupního práva ke 
stavbě garáže na pozemku města, rozhodla 
o schválení záměru pronájmu pozemků, 
rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu 
pozemku pod garáží, rozhodla o udělení sou-
hlasu s umístěním a provedením staveb, roz-
hodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti – spočívající v po- 
vinnosti městského obvodu strpět umístění 
staveb přípojek a umožnit přístup k těmto 
stavbám v souvislosti s jejich provozem, opra-
vami či odstraněním na pozemcích města,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu.

Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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z jednání místní samosprávy další bytový dům 
je dokončen

Bytový dům na ulici Trnkovecká 5 prošel 
generální rekonstrukcí a přidal se tak k dal-
ším opraveným domům městského obvodu. 
Zdejší bytové domy pocházejí z 50. let 
minulého století a jejich podstatná část byla 
původní z doby výstavby.

Děkujeme nájemníkům za jejich trpě-
livost při probíhajících stavebních pracích 
a přejeme jim spokojené bydlení.

Aleš Boháč, starosta

Poslední etapa 
rekonstrukce ulice 
Karvinská

Ulice Karvinská vstoupila do poslední 
etapy své rekonstrukce. V úseku od ulice 
U Výhybky po k ř ižovatk u s u l icemi 
Vrchlického a Pražanova bude odfrézo-
vána vrchní obrusná vrstva místní komuni-
kace, poté dojde k opravě dešťových vpustí 
a k položení nové finální vrstvy. Tímto bude 
bezmála jeden kilometr dlouhá komunikace 
kompletně nová. Zároveň probíhá veřejná 
soutěž na výběr zhotovitele revitalizace 
zeleně v ulici Karvinská, při které budou 
vysázeny nové stromky, drobné dřeviny 
a kvetoucí louky. Aleš Boháč, starosta

rekonstrukce 
ulice Pražanova

Rekonstruujeme další místní komunika- 
ci, tentokrát v ulici Pražanova. Došlo k odfré-
zování stávajícího povrchu, dále probíhá 
oprava chodníku podél jedné strany včetně 
silničních obrub a následně bude položena 
nová povrchová vrstva po celé ploše rekon-
struované komunikace.

Aleš Boháč, starosta

Po dvou letech byla dokončena revitali-
zace rybníků u LDN v Radvanicích. Jedná se 
o území, které je prakticky vstupní branou do 
místních lesů. Nacházela se zde stará betonová 
tělesa, která kdysi sloužila k odtoku přebytkové 
vody z tehdejší plicní léčebny (dnes LDN). Ta 
byla nyní demontována. Rybníky zároveň slouží 

k trvalému nátoku potoku Mošňok. Nové revi-
talizované území podpoří místní faunu i flóru, 
vytvoří lepší životní podmínky pro zdejší živo-
čichy, ale bude sloužit také široké veřejnosti 
k odpočinku, procházkám a relaxaci. V případě 
příznivé mrazivé zimy se může na rybníky vrátit 
bruslení, které bude díky poměrně malé hloubce 
bezpečné. 

Revitalizace vyšla na více než 5 mil. Kč a je 
ze 100 % financována z externích zdrojů.

Aleš Boháč, starosta

Poděkování  
od našeho občana 
poctivému nálezci

Dne 10. 8. jsem na autobusové zastávce 
Ludvíkova ztratil peněženku i s doklady. 
Nechal jsem ji na lavičce a během 5 minut, co 
jsem zjistil, že ji nemám, jsem se pro ni vrá-
til. Leč nebyla tam. Měl jsem zlost. Kdyby 
si někdo vzal peníze a doklady nechal. Asi 
každý si představí, co problémů nastává. 
Vzdal jsem to a začal běhat po úřadech. 
Ale 17. 8. mi přišel koresponďák z ÚMOb 
Radvanice, že někdo poctivý mou peně-
ženku vhodil nezištně do schránky před 
úřadem. Tak bych chtěl, když nemohu podě-
kovat osobně, alespoň touto cestou vyjádřit 
své díky a také obdiv, neboť je to v této době 
vzácné. Děkuji! J. D.

revitalizace rybníků u LdN



Nové chodníky 
a epitafní hroby 
na hřbitově 
v radvanicích

Městský obvod v rámci výstavby nových 
chodníků na hřbitovech vybudoval novou 
sekci s dvaceti epitafními hroby na hřbitově 
v Radvanicích. V minulém roce došlo na rad-
vanickém hřbitově k naplnění všech volných 
míst v kolumbáriu. Nepřiklonili jsme se již 
k výstavbě dalšího kolumbária, ale rovnou 
k výstavbě epitafních hrobů, které nabízejí 
osobnější vzpomínku a památku na zesnulé. 
Do takového hrobu lze umístit až čtyři urny, 
což skýtá výhodu proti kolumbáriu, kde je 
možné uložit urny pouze dvě. Nedochází 
tak k pronájmu klasického hrobového 
místa, na které si rodina pozůstalých sama 
za své finance musí nechat vybudovat hrob, 
ale dojde již k pronájmu celého hotového 
epitafního hrobu. Chtěli jsme tak pomoci 
občanům, kteří ve chvílích nejtěžších při 
ztrátě blízké osoby obvykle při nákladech 
na pohřeb nedisponují potřebnou vysokou 
finanční částkou na pořízení nového hrobu. 
Mohou si tak pronajmout za částku 500 Kč 
ročně náš epitafní hrob. 

Na celkové náklady výstavby chodníku 
s epitafními hroby jsme získali 70 % dotací.

Aleš Boháč, starosta
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Navzdory všem stále se měnícím pande-
mickým opatřením se nakonec i v letošním 
roce mohl konat již tradiční příměstský tábor 
pro děti našeho městského obvodu. Tábor 
je pořádán městským obvodem Radvanice 
a Bartovice, je finančně podpořen z jeho roz-
počtu, ale především je dotován statutárním 
městem Ostrava v rámci projektu na podporu 
prevence kriminality. Místní děti ve věku 
6–15 let tak měly možnost v měsíci červenci 
i srpnu prožít týden plný her, zábavy a výletů 

se svými vrstevníky. V rámci celodenního 
zájezdu děti navštívily Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, dále 
si uži ly program ost ravského planetár ia 
a nechyběla ani oblíbená návštěva ZOO, 
kterou však pro nepřízeň počasí absolvovali 
pouze účastníci prvního turnusu. Děti ze srp-
nové skupiny ZOO kvůli dešti nenavštívily, 
ale v rámci náhradního programu spojeného 
s malováním na obličej se ve zvířátka mohly 
rovnou proměnit. Oba turnusy se výborně 

vydařily a o to těžší pak bylo vzájemné lou-
čení, v rámci kterého děti obdržely medaile, 
diplomy i drobné dárečky, a to za účasti pana 
starosty, paní místostarostky i místního sta-
rosty TJ Sokol.

Odbor SVaŠ

ÚKLIdOVÁ aKCe – podzim 2021

Příměstský tábor 

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

Radvanice: 18. – 19. října 2021   Q

(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks 
2. křižovatka Těšínská x Na Ostří –  

u Unimetry 1 ks
3. křižovatka Úvozní x Pastrňákova  1 ks
4. křižovatka Výzkumná x Turgeněvova  1 ks
5. Trnkovec – křižovatka Pošepného x  

Hutní  1 ks
6. ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
7. ul. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9. ul. Kobrova 2 ks

Radvanice: 19. – 20. října 2021   Q

(úterý přistavení, středa 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. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 

(býv. Důl Fučík 3) 1 ks
7. křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8. křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 20. – 21. října 2021   Q

(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na 

okraji zpevněné plochy před prodejnou) 1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4. křižovatka Pašková x U Lesíka  1 ks
5. křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
6. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
7. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 

Bartovice: 21. – 22. října 2021   Q

(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Těšínská x Maryčky 

Magdonové  1 ks
2. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
3. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
4. Těšínská – parkoviště  

u ozdravného centra Ještěrka  1 ks
5. křižovatka Nad Lučinou x  

Pod Bažantnicí 1 ks
6. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – 

vedle cykloodpočívárny 1 ks
7. ul. U Důlňáku – před podjezdem  

u zahrádek 1 ks
Apelujeme, prosím, na vaši ohleduplnost 

– nedávejte do kontejnerů materiál, který 
tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel 
z domácností, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále vyu-
žívat sběrný dvůr na ulici Lihovarská v Ostra- 
vě-Radvanicích, který je otevřen od pondělí do 
pátku v době od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu 
v době od 8:00 do 12:00 hod. 

Aleš Boháč, starosta



v měsíci říjnu
Kalendář událostí

5. 10. 15:00
KD DPS Bartovice – 
Vzpomínání na začátky 
klubu

6. 10. 14:00 KD Radvanice – Jubilanti
7. 10. 16:00 KD Bartovice – Jubilanti

19. 10 15:00 SPCCH Radvanice  
– Výborová schůze

20. 10 14:00 KD Radvanice – Odborná 
přednáška

21. 10. 13:00 KD DPS Bartovice – 
Odborná přednáška

21. 10. 15:00 KD Bartovice – Odborná 
přednáška

Akce se konají v souladu  Q

s aktuálními platnými podmínkami 
vyhlášenými vládním nařízením.

akce v knihovně
radVaNICe 
TĚŠÍNSKÁ 307
Část akcí probíhá v rámci projektu 
Za pohádkou do přírody
finančně podpořeném SMO, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice
TÝDEN KNIHOVEN

V novém kabátku Q

výtvarná dílna pro děti 
z použitých obalů vytváříme dózy
čtvrtek 7. října | od 13 do 15

Swap rostlin a semen  Q

burza rostlin a semen 
říjen | během půjčování 

Co z čeho, proč a jak? Q

velký zábavný test pro děti 
o recyklaci použitých věcí 
říjen | během půjčování 
--------------------------------------------------
Není drak jako drak
výtvarná dílna pro děti
vyrábíme draky a dráčky
čtvrtek 14. října | od 13 do 15
KLUB SLUNÍČKA

Kdo je Botička? Q

klub pro nejmenší čtenáře s aktivitami a čte-
ním 
čtvrtek 21. října | od 10 do 11

Bez bábovky za babičkou? Q

zábavný test pro děti 
přiraď věc k pohádkové postavičce
říjen | během půjčování 

Darujeme vzpomínku seniorům Q

výroční kampaň Darujme a nechme se obda-
rovat
KMO má 100 let
říjen | během půjčování 

BarTOVICe 
BarTOVICKÁ 459
Část akcí probíhá v rámci projektu 
Za pohádkou do přírody
finančně podpořeném SMO, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice
TÝDEN KNIHOVEN

Já ještě posloužím Q

výtvarná dílna pro děti 
ze starého nové
úterý 5. října | od 13 do 15

Druhý život knih  Q

nabídka vyřazených knih
říjen | během půjčování 

Babiččiny dobré rady Q

test pro dospělé
říjen | během půjčování 
--------------------------------------------------
KLUB BARTÍK

Za zvířátky do pohádky  Q

klub pro nejmenší čtenáře s aktivitami 
a čtením | úterý 12. října | od 10 do 11

Kdo unesl princezny? Q

výtvarná dílna pro děti
vyrábíme draky a dráčky
úterý 19. října | od 13 do 15

Komu patří klobouk kouzelníka  Q

Pokustóna?
zábavný test pro děti 
přiraď věc k pohádkové postavičce
říjen | během půjčování 

Darujeme vzpomínku seniorům Q

výroční kampaň Darujme a nechme se 
obdarovat | KMO má 100 let
říjen | během půjčováníRaB noviny 4

Dne 22. 10. 2021 oslaví své krásné 
životní jubileum 80 let

paní 

Jarmila Cetkovská

Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví 
do dalších let Ti přeje manžel Josef, 
dcery Marcela a Helena s rodinami, 

syn Jan s rodinou, syn Jiří 
a sestra Vlasta s celou rodinou.

Krásné životní 
jubileum 

Krásné životní jubileum 80 let oslavil pan 
Jaromír Lacina, dlouholetý obyvatel Radvanic. 
Spolu se svou manželkou Růženou přivítal 
návštěvu pana starosty v úžasné zdravotní 
i osobní pohodě. Pan starosta Aleš Boháč osla-
venci srdečně pogratuloval a popřál mu do 
dalších let stále pevné zdraví, životní elán a pří-
jemné společné chvíle v kruhu rodiny. 

(red)

Povedený zájezd 
Klubu důchodců 
Ostrava ‑radvanice

Opět jeden krásně prožitý den si mohou 
připsat účastníci zájezdu z Klubu důchodců 
Ostrava -Radvanice na „Baťův kanál“. Po deš-
tivém a studeném týdnu se zájezd uskutečnil 
3. září za slunečného a teplého počasí. Plavba po 
Baťově kanálu byla doplněna odbornou před-
náškou týkající se historie. O tu se postarala pra-
covnice – kapitánka lodě.

Po plavbě pokračovala cesta do Kroměříže, 
kde byl volný rozchod a každý podle svého 
zájmu si zajistil program – návštěvu květino-
vých zahrad, prohlídku města, posezení na 
kafíčku apod.

Poděkování patří organizátorům zájezdu 
a městskému obvodu Radvanice a Bartovice za 
poskytnutou dotaci. Marie Pěkníková, 

kronikářka KD Ostrava ‑Radvanice

Místostarostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání 
občánků, 
které se uskuteční 
v sobotu 27. listopadu 2021 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 mat-
riku Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (1. patro, č. dveří 14) s platným 
občanským průkazem a rodným listem 
dítěte. 

Se zveřejněním fotografie a zapsáním do 
slavnostní kroniky musí zákonný zástupce 
dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas.

Martina Stankušová,  
místostarostka

Akce se bude konat v souladu s aktuálními platnými 
podmínkami vyhlášenými vládním nařízením.
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Dne 11. 9. 2021 by se dožil 85 let 
pan 

Bronislav Pawlica 
diplomovaný technik.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, dcera 
Dana, snacha Lucie a sestra Anna s rodinami. 

Kdo jste ho znali a měli rádi,  
věnujte mu tichou vzpomínku.

Dne 26. 10. 2021 by se dožil 55 let
pan 

Petr Benedikovič
V listopadu zároveň vzpomeneme 18 let,

kdy nás náhle opustil.
Vzpomínají manželka, dcera a syn.

Dne 12. října 2021  
vzpomeneme 6. výročí úmrtí  

pana 

Jindřicha Štrocha
Vzpomíná manželka s rodinou.

 Dne 5. října uplyne 9 let,  
co navždy dotlouklo vzácné srdce  

pana

 JUDr. Vladimíra Bělunka
 z Ostravy-Radvanic.

S láskou a úctou stále vzpomíná  
manželka Anna a rodina Habiňáková.

Výstavba a PrONÁjem bytů 
s pečovatelskou službou – 
radvanice 

Firma HOME MONT s.r.o. dokončuje projekt výstavby 10 bytů 
s pečovatelskou službou v k. ú. Radvanice. Byty s pečovatelskou 
službou jsou určeny občanům starším 65 let, kteří nevlastní žádnou 
jinou nemovitost, a je jim umožněno kvalitní bydlení s regulovaným 
nájemným.

Základní parametry jsou stanoveny takto:
lokalita výstavby: parc. č. 373, 3205 a 3210/1 v k.ú. Radvanice
počet bytů s pečovatelskou službou: 4 x 1+1 45 m2 a 6 x 1+kk 37 m2

cena nájemného: 64,20 Kč/m2 + služby.  
Předpokládaná cena 4.500 Kč/měsíc

Pojďte bydlet do nově se rozvíjející oblasti „Trnkovec“ do 
našeho bytového domu s výtahem. 
kontakt: 777 720 984, e-mail: pavla.sidakova@seznam.cz

Pavla Šidáková

První den v mŠ 
Ostrava ‑radvanice

Ve středu 1. září 2021 nám v MŠ 
Ostrava -Radvanice začal další 
školní rok. Děti jsou po prázdni-
nách zpět ve školce. Ze všech tříd 
zní dětské hlásky, radostný smích, 
ale ojediněle i dětský pláč. Naštěstí 
netrvá dlouho, protože děti první 
den vítá „Červená Karkulka“. Paní 
divadelnice děti navštívila s diva-
delním představením i v pátek. 
Dě tem za h rá la  2  pohád k y – 
„O Budulínkovi“ a „O Smolíčkovi 
Pacholíčkovi“.

A co nás čeká v novém škol-
ním roce 2021/2022? Děti již v září 

budou navštěvovat kurz plavání ve 
sportovním areálu Mexiko. Od října 
se mohou děti odpoledne účastnit 
zájmových kroužků – keramika, 
atletika, pohybové hry s anglič-
tinou. V zimě budeme organizo-
vat lyžařský kurz na Bílé, pro děti 
a rodiče připravíme zábavné odpo-
ledne – v různých ročních obdobích. 
Hlavně starší děti se mohou účastnit 
ozdravného pobytu. Doufejme, že 
v letošním školním roce budeme 
moci naplánované aktivity uskuteč-
nit. Moc se těšíme.

 MŠ Ostrava ‑Radvanice



Organizace 
školního roku 
2021/2022
Začátek 
školního roku 1. 9. 2021

Podzimní 
prázdniny 27. 10. a 29. 10. 2021

Vánoční 
prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Pololetní 
prázdniny 4. 2. 2022

Jarní 
prázdniny 28. 2. 2022 – 6. 3. 2022

Velikonoční 
prázdniny 14. 4. 2022

Ukončení 
školního roku 30. 6. 2022

ZŠ Vrchlického
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Letošní začátek školního roku ve školní 
družině se od minulých let malinko lišil. Děti 
se na sebe těšily. O prázdninách neměly mnoho 
příležitostí k osobnímu setkání a vzhledem 

k opatřením tuto potřebu neukojily ani v minu-
lém školním roce. Jejich nadšení bylo vidět 
zejména v jejich hlučnosti, kdy si znovu musely 
zvykat na velký kolektiv a pravidla chování. 
Pozitivní na tom bylo, že se do každé společné 
hry hrnuly s obrovským nadšením a dokázaly si 
také společně hrát s hračkami.

První týden nám rovněž přálo počasí, a proto 
jsme měli možnost každý den navštěvovat 
místní park, kde děti mohly využít různé herní 
sestavy.

Těšíme se, že tento školní rok bude běžný, 
takový, jak jsme byli zvyklí ještě před pande-
mií. Děti budou ve stejném kolektivu celý rok, 
budeme si hrát, poznávat nové hry, chodit do 
přírody a kreativně tvořit.

Radka Vajdová, ZŠ Vrchlického

začátek školního roku v družině

V srpnu jsme dokončili projekt s názvem 
„Učíme se na zahradě“, který je financován ze 
Státního fondu životního prostředí ČR a ško-
lou v celkové výši 588.189,35 Kč. Předmětem 
projek t u byla úprava s t ávajíc í  zah rady 
základní školy na zahradu s prvky přírodní 
zahrady. Zahrada bude poskytovat žákům 
praktickou i teoret ickou výuku v oblast i 
EVVO. Realizátorem projektu byly Ostravské 
městské lesy a zeleň s. r. o. S výsadbou aro-
matických a léčivých rostlin na bylinkové spi-
rále nám pomáhali členové zahrádkářského 
spolku z Radvanic. Součástí zahrady je také 
alpinum, geologická expozice, lesní dendro-
fón a expozice dřeva, škola stopování – lesní 
zvěř – a jako zázemí zde máme přístřešek 
s tabulí a ohniště. Zahradu budeme využívat 
k výuce, k častějšímu pobytu v přírodě, který 

prospívá zdravému životnímu stylu, a k roz-
voji dovednosti žáků. 

Martina Linhartová,  
ZŠ Vrchlického 

Přírodní zahrada

Mult i f u n kčn í  h ř i š t ě  zá k lad n í  školy 
na ulici Bar tovické, realizováno f i rmou 
Kultan s. r. o., bylo slavnostně otevřeno za 
účasti starosty a místostarostky městského 
obvodu, ředitelky školy, realizátora stavby, 
stavebního dozoru, zástupce projektanta 
a pedagogických pracovníků školy. Nové 
mult ifunkční h ř iště bude určeno žákům 
školy, místním organizacím, spor tovním 
klubům a široké veřejnosti. Hřiště s vodě-
propustným sportovním EPDM povrchem 
je vhodné na tenis, street basketbal, volej-
bal a malý fotbal. Věříme, že tato stavba 
zkvalitní podmínky pro sportovní aktivity 
v této oblasti.

Martina Linhartová,  
ZŠ Vrchlického 

Slavnostní otevření hřiště 



Přednášky, workshopy, kroužky, expe-
dice – to vše čeká na žáky základních a střed-
ních škol od října 2021, kdy VŠB – Technická 
univerzita Ostrava otevře svou Junior univer-
zitu. Mnoho možností pro ty, které baví věda 
a technika. 

Na podobné projek ty univerzit občas 
n a r a z í t e ,  a le  n a  roz d í l  o d 
ostatních je možné Junior uni-
verz it u VŠB-TUO studovat 
bez problémů po celou školní 
docházku. Obsah studia si stu-
dent upraví podle svého zájmu, 
pot řeb a možností, výhodou 
je, že se může přidat kdykoliv 
v průběhu akademického roku 
(od října do července). Všichni 
s t udent i  Ju n ior  u n ive r z i t y 
budou postupně sbí rat dí lčí 
odměny a body, které povedou 
k získání „vysokoškolských 
titulů“. Vyhodnocení proběhne 
na každoročních slavnostních 
promocích.

 „Na naší Junior univerzitě 
záleží jen a jen na studentovi, 

co ho zaujme a kolik bude mít volného času,“ 
vysvětluje Jarmila Černá, metodička projektu. 
„Výhodou je, že může postupně poznávat 
všechny obory, nebo si prohlubovat znalosti 
v oblasti, která jej nejvíce baví. Junior univerzita 
je unikátní systém pro osobní rozvoj a smyslu-

plné trávení volného času pro všechny děti od 
7 let až po maturanty.“

Sledujte: Facebook a Instagram @zlepsisi-
techniku

Web: junioruniverzita.vsb.cz
Pište na: popularizace@vsb.cz VŠB – TUO

AKCE
3+1
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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	

PALIVOVÉ DŘEVO 
dovoz zajištěn

MIX ŠPALKY 600 Kč/prms 

ŠTÍPANÉ 850 Kč/prms

TVRDÉ ŠPALKY 1 000 Kč/prms 

ŠTÍPANÉ 1 200 Kč/prms

VZROSTLÉ STROMY, 

OVOCNÉ A OKRASNÉ 

DŘEVINY 
ARBOR MORAVIA,  

Klimšova 1878, tel. 605 248 991  
sekretariat@arbormoravia.cz

ANGLIČTINA
• výuka dospělých 

• firemní angličtina
• doučování dětí

Mgr. Petra Kořená 
Panská 240/33, Michálkovice

tel.: 737 770 669

 Profil lektorky: 
www.multilingua.cz

                    TANE NÍ KURZY 
               SPOLE ENSKÉ TANCE 

              TANE KY PRO D TI 

               LATINO FIT DANCE 

 
od íjna 2021 v restauraci HORAK VKA v Šenov  

       www.tanecvsenove.cz  tel: 776 180 447 
 

junior univerzita VŠB‑TUO

‑ inzerce
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