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Letos děti využily
brusle i sáňky

Po letech k nám zavítala pořádná zima. Třeskutý mráz a spousta sněhu přilákaly děti i dospělé k zimním sportům, za kterými nebylo nutné jezdit do žádných
horských středisek ani sportovních areálů. Stačilo vzít třeba brusle a rozjet to na
některém z rybníků v městském obvodě, neboť tyto měly letos opravdu silnou
vrstvu ledu. Na zasněžených kopcích jsme zase mohli vidět mnoho dětí na sáňkách,
bobech či lopatách. Ačkoliv doba moc nepřeje sportovnímu vyžití, našli si rodiče
s dětmi svá místa, kde nebyli na zimních radovánkách nijak omezováni. Počasí
tomu letos opravdu přálo.
(red)

Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu, domů a bytů je významnou událostí, která se koná jedenkrát za
deset let. Poskytnutí údajů pro potřeby sčítání je občanům uloženo zákonem.
Poprvé v historii se budou moci občané České republiky sečíst on-line, a to
v době od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line, má
zákonnou povinnost od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný
sčítací formulář. Formuláře budou distribuovat sčítací komisaři, kteří navštíví
občany v domácnostech, nebo je lze získat i odevzdat na kontaktním místě, kterým je pobočka České pošty v Radvanicích.
ze zdrojů ČSÚ

Zápis do 1. třídy
A. Proběhne v úterý 6. 4. 2021.
Odloučené pracoviště Havláskova 1, Ostrava‑Radvanice:
09:00–17:00 hod.
Odloučené pracoviště Trnkovecká 55,Ostrava‑Radvanice:
12:00–17:00 hod.
Odloučené pracoviště Bartovická 59, Ostrava -Bartovice:
12:00–17:00 hod.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz, rodný
list dítěte popřípadě originál rozhodnutí o svěření do péče.
Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat o odložení povinné školní docházky, které musí doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydává
ředitelství školy.
V případě problému s nástupem k zápisu v daném termínu
informujte sekretariát školy na telefonním čísle 596 232 129
nebo elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz.
B. Vzhledem k šíření COVID-19 je možné, že budeme nuceni
využít formu zápisu bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole.
V tomto případě mohou zákonní zástupci podat žádost
následujícím způsobem:
1. do datové schránky školy 44smqww s uznávaným elektronickým podpisem,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze
poslat prostý e-mail) zsvrchlickeho.zapis@seznam.cz,
3. doporučeně poštou – Základní škola Ostrava‑Radvanice,
příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00
Ostrava‑Radvanice,
4. osobně: jen v nejnutnějším případě, když nemůžete využít výše uvedené možnosti, objednejte se telefonicky na
čísle 731516927 nebo prostřednictvím e-mailu zsvrchlickeho.zapis@seznam.cz na konkrétní čas. Toto osobní
podání bude probíhat na budově odloučeného pracoviště
Trnkovecká 55, Ostrava‑Radvanice dne 6. 4. 2021 od 8:00
do 17:00 hod.
Žádost a veškeré formuláře budou ke stažení na webu školy
www.zsvrchlickeho.cz od 1. 4. 2021 pouze v případě bezkontaktního zápisu. K žádosti přiložíte kopii rodného listu dítěte
a popřípadě originál rozhodnutí o svěření do péče.
Ostatní potřebné informace o škole, přesném termínu
a variantě zápisu najdete na www.zsvrchlickeho.cz a ve vývěsních skříňkách městského obvodu Radvanice a Bartovice.
Vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí školáky!

Opravy
vodovodu
a kanalizace

v oblasti vilové čtvrti
Vodovodní a kanalizační zařízení projdou svou rekonstrukcí v oblasti tzv. vilové
čtvrti v Radvanicích. Letos by měly být
práce zahájeny na ulici Dalimilova, poté
navážou opravy na ulicích Hviezdoslavova,
Karvinská a Holešova. Všechny práce v této
oblasti spojené s rekonstrukcí vodovodních,
kanalizačních a plynárenských zařízení
budou dokončeny v letošním roce a vyjdou
na cca 60 mil. Kč.
Aleš Boháč, starosta

Zelené střechy
na zastávkách MHD
R a d a mě st ského obvodu R a dva n ice
a Bar tovice schválila odevzdání žádosti
o dotaci na Ministerstvo životního prostředí
ČR za účelem financování projektu „Zelené
st řechy – zast ávk y M H D“. P řed mětem
projektu je přestavba konstrukcí střech na
jedenácti zděných čekárnách autobusů na
střechy s akumulační (vegetační) schopností.
Snahou obvodu je takto si pomoci k externím

finančním zdrojům na opravu všech stávajících konstrukcí střech zastávek MHD, zlepšení jejich vzhledu. Zastávky čeká i opětovné
vymalování, aby vše bylo přívětivé nejen oku,
ale i životnímu prostředí. U zastávek, kde
městský obvod vlastní i dostatek pozemků
vedle zastávky, budou pomocí popínavých
rostlin osázeny zelení také jejich stěny.
Aleš Boháč, starosta

Placení poplatků
za pronájmy
pozemků
Rádi bychom ja ko ka ždoročně př ipomněli, že se blíží ter mín pro úhradu
poplatk ů za pronájmy pozem k ů, kter ý
j e s m l u v n ě s t a n o v e n n a 31. b ř e z n a
k a ž dého rok u . Poplat ek z a pron áje m
pozemku lze uhradit v hotovosti přímo
na pokladně úřadu nebo převodem z účtu.
Bezhotovostní platbu je třeba zaslat na
číslo účtu 19-11622761, kód banky 0100
(číslo účtu je rovněž uvedeno na webových
stránkách městského obvodu). Abychom
však mohli platbu identifikovat, je nutno
při platbě uvést údaj, z kterého bude možno
zjistit poplat níka (variabilní symbol –
jedinečné číslo pro každého poplatníka
nebo jméno poplatníka s jeho adresou).
Informaci o variabilním symbolu lze získat u p. Draštíkové na odboru majetkovém,
bytovém a investic, tel. 599 416 114, e-mail:
m d r a s t i kova @ r a d va n ic e.o s t r av a .cz .
V případě prodlení s placením je poplatník povinen hradit penále ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.
Odbor MBaI

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na 49. schůzi
konané dne 20. ledna 2021 mimo jiné

- rozhodla o uzavření darovacích smluv na
dekontaminační generátor tepelného aerosolu Swingfog SN 50 PE včetně příslušenství
a desinfekce a osobní detektor SEWERIN
EX-TEC PM 4 včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru pro využití jednotkou Sboru
dobrovolných hasičů Ostrava‑Radvanice,
- projednala majetkové záležitosti: schválila
záměry pronájmu pozemků, rozhodla o uzavření nájemních smluv na pozemky, rozhodla o uzavření budoucích smluv o zřízení
věcného břemene – služebnosti, spočívající
v povinnosti městského obvodu strpět umístění staveb a umožnit přístup k těmto stavbám
v souvislosti s jejich provozem, opravami či

-

-

-

odstraněním na pozemcích města, projednala
žádosti k neuplatnění předkupního práva ke
garážím na pozemcích města,
projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
schválila plán kontrolní činnosti úřadu městského obvodu na rok 2021,
projednala záležitosti příspěvkových organizací: schválila upravený odpisový plán
a odpis pohledávky za úplatu za předškolní
vzdělávání,
rozhodla o podání žádostí o poskytnutí transferů z rozpočtu města na projekty „Sportovní
příměstský tábor“ a „Sportujeme s městským
obvodem společně, radostně a bezpečně“,
schválila rozpočtové opatření.
Kateřina Zdražilová, tajemnice

Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března
Rádi bychom připomněli občanům městského obvodu Radvanice a Bartovice, že poplatek za psa je splatný do 31. března 2021.
Zároveň však připomínáme, že na základě
vyhlášky města Ostravy č. 19/2019, o místním
poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů,
je od 1. ledna 2020 od poplatků ze psů osvobozený držitel psa, který má trvalý pobyt
v rodinném domě na území našeho městského obvodu.
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Poplatek je mož no zaplatit hotově na
pokladně v budově úřadu městského obvodu
nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu
19-11622761/0100 (Komerční banka, a.s.) nebo
poštovní poukázkou. Při úhradě převodem vždy
uvádějte svůj variabilní symbol nebo jako variabilní symbol uveďte kód 2711 a jméno držitele
psa, abychom mohli platbu identifikovat.
Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to
do 31. března 2021, bude vyměřen platebním
výměrem a může být navýšen podle zákona
o místních poplatcích až na trojnásobek.
Nezapomeňte rovněž na povinnost nahlásit psa staršího 3 měsíce do evidence úřadu

městského obvodu, a to i v případě, že jste osvobozeni od placení poplatku.
Stejně tak je nutné nahlásit každou
změnu, např. zanikne-li povinnost platit poplatek nebo dojde ke změně v nahlášených údajích (změna držitele psa, úhyn psa, jeho prodej,
darování, přestěhování mimo městský obvod
RaB aj.).
S případnými dotazy se obracejte na Lucii
Bartkovou, odbor financí a rozpočtu, kancelář
č. 13 v 1. poschodí budovy úřadu městského
obvodu, případně na e-mail LBartkova@radvanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 133.
Odbor FaR

Hasiči v zimě nezahálejí

Že se jednotka SDH Ostrava‑Radvanice
od počátku pandemie zapojuje do distribuce
ochranných pomůcek, zdravotního materiálu
a jiných prostředků pro boj s nemocí COVID-19,
o tom jsme vás už informovali. V letošním roce
se jednotka podílela také na rozvozu zařízení pro
umělou plicní ventilaci a ventilátorů pro podporu
dýchání. Členové jednotky zajišťovali jednak
vykládku a nakládku těchto přístrojů v rámci
Krajského distribučního centra v Ostravě
‑Hrabůvce a zároveň je rozváželi do určených
nemocnic v rámci Moravskoslezského kraje.
Od listopadu 2020 v pravidelných čtrnáctidenních intervalech probíhá dezinfekce vybraných
pracovišť Magistrátu města Ostravy. Tuto činnost
provádí jednotka SDH Radvanice společně s několika předem určenými jednotkami městských
obvodů. Dezinfekce spočívá v aplikaci dezinfekčního prostředku pomocí přístroje Swingfog, který
z roztoku vytváří dezinfekční mlhu. Tímto způsobem již byly také dezinfikovány obě mateřské
školy našeho městského obvodu. Hasiči tuto velmi

fyzicky náročnou činnost, která někdy trvá i 6
hodin, vykonávají ve speciálních oblecích a v celoobličejové masce s filtrem.
Od začátku letošního roku se jednotka taktéž
zapojila v rámci Moravskoslezského kraje do
distribuce vakcín na očkování proti COVID-19.
Radvaničtí hasiči však nebojují jen s pandemií, jednotka od počátku roku zasahovala
u více než desítky „necovidových“ zásahů, jako

jsou požáry, dopravní nehody nebo popadané
stromy.
Za zvýšených hygienických opatření je taktéž prováděn pravidelný výcvik jednotky. Díky
příznivému počasí byla příležitost k zopakování
výcviku „záchrany osob z ledu“, kdy se hasiči ve
speciálních oblecích vrhají do ledové vody pro
osobu, která se propadla v ledu.
Zdroj: SDH Ostrava-Radvanice

Pomozte odpadu k jeho lepšímu využití
Před více než dvěma roky OZO Ostrava,
město Ostrava a městský obvod Radvanice
a Bartovice společně spustily Pilotní projekt
Bartovice, který spočívá v třídění využitelných
složek komunálního odpadu do modro-žlutých popelnic přistavených přímo k rodinným
domům.
Tento efektivnější a pohodlnější způsob třídění, jenž přináší i vyšší míru využití odpadů,
probíhá úspěšně, proto OZO Ostrava společně
s městem a městským obvodem uvažují o rozšíření tohoto systému třídění do celých Radvanic
a Bartovic, případně i do dalších oblastí, kde
OZO sváží komunální odpady.

V poslední době však pracovníky svozové
společnosti trápí zhoršená kvalita tříděného
odpadu svezeného z oblasti pilotního projektu.
Ve směsi, která má obsahovat jen plasty, papír,
nápojové kartony a kovové obaly, se začalo častěji objevovat sklo, organické složky odpadu,
elektroodpad, směsný odpad atd. V plastových
obalech často zůstávají zbytky potravin, které
při společném sběru a svozu znečišťují vytříděný papír a znemožňují jeho další využití.
Nehledě na to, že ruční dotřiďování svezeného
separovaného odpadu je pro pracovníky dot řiďovací linky velmi nepříjemné, pokud jsou
těmito zbytky potravin znečištěny i všechny
ostatní využitelné materiály.
Proto se OZO Ostrava obrací na všechny
občany zapojené do systému s připomenutím,
aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, co do
modro-žlutých nádob vyhazují, a dodržovali
stanovená pravidla, která jsou popsána na samolepce umístěné na víku nádob. „Upozorňujeme
občany, že pokud naši zaměstnanci při svozu
zjistí nevhodný odpad v modro-žluté nádobě,
nebude jim vyvezena,“ říká jednatel společnosti
OZO Ostrava Karel Belda. A přidává poděkování
všem, kteří třídí správně: „Jménem OZO Ostrava
děkuji všem občanům zapojeným do Pilotního
projektu Bartovice, kteří třídí zodpovědně.

Pomáhají tak i k lepšímu využití odpadů a k naplnění cílů odpadového hospodářství, stanovených
nově přijatým zákonem o odpadech. Jsem rád, že
náš společný projekt zaujal širokou odpadářskou
veřejnost v celé republice. Věřím, že se nám tento
ekonomický způsob separace odpadu podaří

i díky vstřícnému přístupu obyvatel Radvanic
a Bartovic rozšířit nejen v dalších ostravských
lokalitách, ale že bude inspirací také pro další
města a obce.“
Vladimíra Karasová, OZO Ostrava
Foto: archiv OZO Ostrava
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Kalendář událostí

v měsíci březnu
QQ Všechny naplánované kulturní
a společenské akce, které měl
pořádat městský obvod Radvanice
a Bartovice v měsíci březnu, jsou
zrušeny. Dubnové akce budou
probíhat podle aktuální situace.

Kultura na chvíli ožila, i když bez diváků

V sobotu 13. 2. 2021 Společenský dům
v Ostravě‑Bartovicích alespoň trochu ožil kulturou. Agentura Fatima zde uspořádala módní
přehlídku elegantních dam, která byla natáčena.
Vznikly tak dva sestřihy s prezentací modelů
a zúčastněných firem.

Dne 11. února oslavil 80. životní
jubileum pan

Na přehlídce byla představena volnočasová
móda, móda ležérního charakteru, také sportovní móda a bundy i kabáty, dále spodní prádlo
včetně nočního programu a také malá společenská móda včetně společenských dlouhých šatů.
Program svým vystoupením doplnil ostravský kouzelník Josef Poncza, kdy se v prvním
sestřihu představil jako kouzelník Faustino, ve
druhém sestřihu předvedl své schopnosti jako
fakír Hakim. V obou částech natáčení se představil karvinský zpěvák Daniel Broda.
Akci průvodním slovem doplnila Kateřina
Volánková.
Agentura Fatima
Foto: Valdemar Bednarz

Jiří Slavík

a přesně o měsíc později slaví své
81. narozeniny také jeho manželka, paní

Anna Slavíková

Společnou cestou kráčejí už 57 let.
Vychovali tři děti a jejich život
je také neodmyslitelně spojený
s radvanickými hasiči.
Chtěli bychom jim za všechny ty krásné
roky poděkovat a popřát jim do dalších let
hlavně zdraví a spoustu lásky.
Za celou širokou rodinu
synové Dalibor a Tomáš

Dne 7. 3. 2021 oslaví
krásné životní jubileum
85 let pan

Miroslav Zegzulka
z Radvanic.

Hlavně hodně zdraví do dalších let přeje
manželka Jiřina s celou rodinou.
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Oba sestřihy byly natáčeny v dnešní situaci
pochopitelně bez diváků a v sále i v zázemí byla
dodržována všechna hygienická opatření. Jen
účinkující při vystupování na pódiu nebo molu
byli bez roušek, tak jako herci v divadle nebo
sportovci při soutěžním závodě. Zároveň nejen
účinkující, ale i technický personál se prokazoval negativními testy na COVID-19.
První sestřih byl věnován valentýnskému
svátku a v rámci tohoto sestřihu v průběhu programu proběhla i valentýnská zdravice všem
zamilovaným.
Druhý sestřih byl směřován k svátku, který
slaví všechny ženy, tedy k MDŽ. A právě v době
MDŽ bude uveden na sociální sítě.
V rámci akce byl také předán za účasti ředitele agentury Fatima Zdeňka Krče a starosty
městského obvodu Radvanice a Bartovice Aleše
Boháče drobný finanční dar ve výši 3 000 Kč
ředitelce Mateřské školy v Ostravě‑Radvanicích
paní Daně Lérové.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče,
z důvodů krizových opatření vlády České
republiky Vám oznamujeme, že termín pro
konání vítání občánků není zatím stanovený.
V případě možného uskutečnění Vás budeme
předem informovat. V opačném případě bychom
přistoupili k vítání občánků po jednotlivcích, po
předchozí domluvě s Vámi.
Městský obvod Radvanice a Bartovice přistoupil k opětovnému zasílání pozvánek a přihlášek na vítání občánků na jméno a adresu
trvalého pobytu dítěte. Rozesílání proběhne
v průběhu března a dubna 2021.
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. Rodiče mohou přihlásit dítě i bez pozvánky a přihlášku si vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice. Přihláška je rovněž k dispozici na našich webových stránkách, odkaz:
https://radvanice.ostrava.cz/cs/obcan/vitaniobcanku, kterou po vyplnění můžete vložit do

schránky umístěné před radnicí našeho úřadu,
zaslat poštou nebo prostřednictvím e-mailových adres skrkoskova@radvanice.ostrava.cz
nebo posta@radvanice.ostrava.cz.
Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme
o termínu a průběhu konání včas informovat.
Bližší informace podá Bc. Šárka Krkošková,
matrikářka, tel. č. 599 416 121

Fotografování

Vážení rodiče,
během slavnostních obřadů vítání občánků,
které probíhají na naší radnici, Vám bude k dispozici fotograf, který zajišťuje městský obvod
Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje fotografie celého obřadu, jejichž rodiče o tuto službu
projeví zájem. Všechny fotografie jsou zdokumentované na společném nosiči, který věnuje
vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice
jako dodatečný dárek. Fotografie jsou zpravidla
vyhotovené do 14 dnů ode dne konání obřadu
a jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři matriky, 1. patro, č. dv. 14. Vlastní fotografie je možné
pořizovat po skončení obřadu.
Odbor OaVV

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád…

Pobočky KMO

Smutný je život, smutno je v něm.
Chybíš mně, chybíš nám všem.

Dne 2. 3. 2021 si připomínáme nedožitých
100 let pana

Dne 13. března 2021 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana

Josefa Pětvalského

Vladimíra Fikáčka

z Ostravy Radvanic, bývalého důlního
technika z dolu Zárubek.

v Bartovicích a Radvanicích
vyhlašují

fotosoutěž

Téma je docela jednoduché, vychází z už
dlouhodobé situace v knihovnách (a nejen
v nich):

Moc se nevídáme,
ale pořád čteme!

Za tichou vzpomínku děkují manželka,
dcera Ivana, Vladimíra s rodinou a vnučka
Veronika s rodinou.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcerka Alena s manželem Milošem,
vnukem Pavlem a pravnučkou Sabrinkou.

Těžké bylo s Tebou se rozloučit
a ještě těžší je bez Tebe žít.
Ani čas nevrátí, co jednou vzal,
jen cestu ke hřbitovu nám ponechal.

Dne 29. 3. 2021 vzpomínáme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček a tchán, pan

Dne 30. března 2021 s bolestí v srdci
vzpomeneme 10. smutné výročí, co nás
navždy opustil pan

Jozef Lipják

Otto Kadlec

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

Všem, kdo ho znali a měli rádi, děkujeme
za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Gita
a dcery s rodinami.

Čteme v MHD, u stolu, vleže, ve vaně,
v přírodě, s dětmi, čteme seniorům…
Podělme se o humorné chvíle, případně
i hluboké zážitky, inscenujme…
Podmínky soutěže
Fotografujte, posílejte své fotografie
o rozměrech 1 280 x 960, ve formátu jpeg
nebo png, v množství max. 10 ks/týden/1 člověk. Zasílejte na email své pobočky a v kopii
na adresu buresova@kmo.cz. Velké soubory posílejte skrze vhodnou službu – např.
https://www.uschovna.cz/, https://www.
rajce.idnes.cz/. „Fyzické“ fotografie můžete
přinést osobně, kolegyně je naskenují a vrátí
vám je.
Svým zasláním vyslovujete souhlas se
zveřejněním vašich fotografií na sociálních
sítích KMO a při propagaci knihovny.
V průběhu Března – měsíce čtenářů vybereme v každém týdnu nej- fotografii
(nejveselejší, nejdojemnější, nejnápaditější, ostravskou).
Děkujeme za foto – váš dárek knihovně
ke stým narozeninám…
Vaše knihovnice

Tříkrálová sbírka pomůže, i když
koledníci letos nevyrazili
Cítíte se sami? Chybí vám lidská blízkost
a upřímný zájem druhého člověka?
Přáli byste si mít někoho, kdo by si
s vámi povídal, naslouchal vám, předčítal
nebo vás doprovodil na procházku?

Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel
obcí v okolí, ochotě a pomoci mnoha lidí částkou 1 341 545 Kč, přestože koledníci letos do ulic nevyrazili. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita
sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory,
lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!
Průběh 21. ročníku Tříkrálové sbírky ovlivnila platná opatření proti šíření koronaviru a připravení dobrovolní koledníci nemohli ve skupinkách Tří králů osobně
přinášet novoroční požehnání přímo do domácností a žádat o příspěvky do sbírky.
Tříkrálová sbírka se uskutečnila on-line a prostřednictvím stacionárně umístěných
pokladniček na úřadech, v obchodech, lékárnách apod.
Charita Ostrava

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava už
řadu let pomáhá osamělým seniorům.
Posíláme spolehlivé a pečlivě vyškolené
dobrovolníky přímo do domácností.
Propojujeme ty, kteří se cítí sami, s těmi,
kteří chtějí darovat svůj čas a laskavost. Služba
je poskytována ZDRARMA.
irena.vyhlidalova@adra.cz|www.adraostrava.cz

739 605 900
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Představujeme základní školu – 2. část
V minulém čísle RaB novin jsme
p ř e d st av i l i p r v n í o d lou č e né p r a c ov i š t ě
n a š í z á k l a d n í š k o l y, k t e r é s e n a c h á z í
v Bar tovicích. Další dvě odloučená

pr a cov išt ě jsou v R a dva n icích a d nes se
b u d e m e v ě n ov a t j e d n o m u z n i c h . B y l i
bychom rádi, kdyby v těchto článcích našli
rodiče cenné informace, které by jim mohly

být nápomocny s blížícím se datem zápisu
dětí do prvních tříd (6. 4. 2021).
Martina Stankušová,
místostarostka

Základní škola Ostrava‑ Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště Havláskova 1

Vážení občané,
dnes bychom vás rádi seznámili s další budovou naší školy. Výuka v budově odloučeného
pracoviště na Havláskově ulici začala již roku
1892. Přestože je to tedy stará budova, náš zřizovatel městský obvod Radvanice a Bartovice
věnuje rekonstrukcím, úpravám a vybavenosti
tříd velikou péči. Budova na svůj věk opravdu
nevypadá, má nový kabát zvenku i uvnitř. Jsou
zde skvěle vybavené učebny žáků prvního
stupně. Stěny chodby a schodiště
školy jsou vyzdobeny kresbami
zvířat.
V září 2019 byla otevřena
nová her na s her ními pr vk y,
kde o přestávkách děti staví
hrady a mohou zde i odpočívat.
V přízemí najdete také novou
jazykovo-počítačovou učebnu
se sedmnácti počítači pro žáky. Ve všech učebnách školy je dataprojektor s plátnem pro lepší
edukaci dětí. Šatny prodělaly nedávnou rekonstrukci a každý žák i pedagog má svou skříňku.
Ve druhém poschodí se nachází školní klub
s keramickou dílnou. Výrobky žáků ze školního klubu reprezentují naši školu na festivalu
T-film a dělají radost třeba jako dárky seniorům.

V prostorách školního klubu se již léta věnuje
paní vychovatelka rodičům a prarodičům našich
dětí ve tvořivé dílně. Žáci prvního stupně mohou
navštěvovat školní družinu v prostorách velké
budovy na ulici Vrchlického. V družině již léta
funguje dramatický kroužek, kde děti nacvičují písně, tance i dramatizace pohádek. Paní
vychovatelka školní družiny rediguje školní
časopis „Listy Vrchličáku“, v němž pracují žáci
od druhé třídy. Časopis najdete na webových
stránkách školy nebo v archivu
vrchlist.webzdarma.cz.
Za první pololetí školního
roku i přes uzavření školy se
uskutečnily zajímavé akce:
• Vítáme pr v ňáčk y – tato
akce sloužila k seznámení dětí
s pedagogy.
• Fantazie ze stavebnic – zde
si žáci zdokonalili svou motoriku a fantazii a ze zakoupených stavebnic lego stavěli
hrady, domečky a roztodivná stvoření.
• Projektový den Dopravní výchova trochu
jinak – i přes nepřízeň počasí si žáci projeli
na koloběžkách překážkovou dráhu zručnosti
v herně, naučili se, jak se chovat v dopravě
a co je třeba při jízdě na kole a koloběžce.

• Čteme pro radost – je každoroční akce, kdy si
žáci v rámci školního klubu i školní družiny
zdokonalují čtenářskou gramotnost při nočním čtení.
V době, kdy do školy chodili jen žáci prvního
a druhého ročníku, jsme odpolední aktivity ve
školní družině obohatili o karneval v maskách.
Žáci jezdí každoročně na ozdravné pobyty. Letos
navštívili Hostýnské vrchy a Horní Bečvu. Také
se účastní akcí zdejší knihovny.
Pedagogové jsou vybaveni počítači a on-line
výuka dalších ročníků probíhá plynule na platformě MS-Teams. Žáci i pedagogové se těší po
skončení pandemie na návrat do lavic.
Fotografie ze školních akcí vám jistě ještě
lépe prozradí atmosféru na naší škole.
Kolektiv školy

Akce školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021:
Ozdravný pobyt:
Hostýnské vrchy, hotel
v Rajnochovicích

Výzdoba chodeb

PC učebna

Projektový den T-film

Projektový den: Dopravní
výchova trochu jinak

Ozdravný pobyt: Horní Bečva

Maškarní karneval
O přestávce v herně

Fantazie ze stavebnice lego
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Slavnostní vítání prvňáčků

Prvouka s řeřichou
Paní učitelka naplánovala, že se v prvouce naše třída
II.A seznámí s tím, jak klíčí a rostou rostliny. V únoru jsme
si vypěstovali vlastní řeřichu. Nejprve jsme se rozdělili
do dvojic a dostali plastové kelímky a vatu. Namočili jsme

- inzerce

ji a zaseli semínka. Celý týden jsme sledovali, jak rychle
řeřicha roste. Šestý den jsme si z ní připravili zdravou
a chutnou svačinku. Většině dětí chleba s naší řeřichou
moc chutnal.
Žáci II.A

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

Zimní radovánky
v MŠ Trnkovecká

V novém roce 2021 nám počasí přálo a nadělilo
nám mnoho sněhu, který si děti velmi užívaly. Při
pobytu venku si děti hrály s novými lopatami na
sníh, které dostaly k Vánocům. Využívaly sníh ke
stavbě sněhuláků nebo stonožky. Také se koulovaly a vyzkoušely si malování do sněhu potravinářským barvivem. V tomto zimním počasí myslíme
i na ptáčky, proto jim děti pravidelně doplňovaly

Sněhulákový festival
Ve školní družině hrajeme stolní hry nebo
něco vyrábíme. Dnes jsme stříhali sněhovou vločku, na Vánoce jsme vyrobili spoustu
dárečků a přáníček pro rodiče. Zpívat nemůžeme, tak jen hádáme písničky z pohádek, které
nám pustí paní vychovatelka. Jakmile napadl
sníh, tak jsme na hřišti stavěli sněhuláky a hráli
jsme koulovanou. Sněhuláčci se nám moc podařili, družinka Vodníci vytvořila ježkovitého
indiánského sněhuláčka. Při další sněhové
nadílce jsme už vyhlásili Sněhulákový festival. Donesli jsme si spoustu materiálu z domů
i z družiny. Každý si vytvořil vlastního sněhuláčka. Prvňáci také stavěli sněhuláky před školou a zašli si zadovádět do Kouparku. To byla
legrace!
Lenka Mladěnková,
vychovatelka ZŠ Vrchlického

zrní do krmítka. Neleníme také ve třídě, kde si
děti pravidelně osvojují nové vědomosti a dovednosti. Učí se nové písničky, básničky a svou kreativitu vyjadřují při výtvarných činnostech. Také
se seznámily například se zimními sporty, které
měly i možnost si vyzkoušet ve sněhu.
V následujících dnech nás v rámci třídy čeká
spousta zábavy – například karneval, kde se děti
předvedou v nejrůznějších maskách a na který se
velmi těší.
MŠ Ostrava‑Radvanice, pobočka Trnkovecká

Uzávěrka příštího čísla 15. 3. 2021
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Zimní radovánky v městském obvodě
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