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Uctění památky
osvobození města Ostravy
U příležitosti uctění památky 76. výročí
osvobození měst a Ost rav y a u končení
2. světové války proběhl dne 30. dubna 2021
piet ní a k t slav nost ní ho k ladení věnců

u všech třech památníků v městském obvodě
Radvanice a Bartovice.
Ačkoliv to vypadá, že následující text
ke slavnostnímu aktu nepatří, v souvislosti
s návštěvou památníků si však
nešlo nevši m nout ne poř á d k u
na ve řejných prost r a n st v ích.
Přestože jsou pravidelně městským obvodem uklízena, nedokážeme a ani nechceme si zvyknout,
že někteří občané nedbají a neváží
si čistých prostor ve svém okolí,
neboť neváhají v zápětí odhazovat kolem sebe odpadky.
Pietní místa však letos zneuctil další nezvaný host, kter ý
z a ne d lou ho p o pie t n í m a k t u
odcizil věnec i smuteční k větiny. Je možné, že byly později
v y užit y pro účely kondolence
některému ze zemřelých, nebo
mož ná něk terá žena obd ržela
bílo-čer venou ky tičk u ke Dni
matek nebo dívka z lásky. Určitě
však květina nebyla darována až
tak od srdce.
(red)

Letní příměstský tábor
Prázdniny jsou už na dohled a městský
obvod Radvanice a Bartovice již tradičně
připravuje pro místní děti příměstský tábor
v rámci projek t u prevence k r iminalit y,
hrazeného z rozpočtu statutárního města
Ostravy. Tábor je určený dětem ve věku 6-15
let s trvalým pobytem v našem městském
obvodu, které se již nechtějí nudit doma
a lákají je zážitky plné her, výletů, zábavy
a nových kamarádů. Program včetně stravy
a pitného režimu bude zajištěn pro účastníky zdarma, a to denně od 7:30 do 15:30
hodin s ohledem na aktuální pandemická

opatření a počasí tak, aby byl atraktivní pro
malé i větší děti.
Tábor bude probíhat ve dvou turnusech:
26.–30. července a 23.–27. srpna. Zájemci si
mohou vyzvednout přihlášky od 14. června
v kanceláři č. 2 v přízemí Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice. Vyplněné
přihlášky pro oba turnusy pak bude možné
odevzdat na podatelně úřadu v 1. patře od 24.
do 30. června v úředních hodinách: pondělí,
středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00 hodin. Na
jiný způsob přihlášení nebude brán zřetel.
Odbor SVaŠ
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Oprava
ulice Březová

R a d a m ě s t s k é h o o b vo d u n a s vé m
jed ná n í v k vět nu v ybr ala z hotov itele
celoplošné sanace a opravy místní komun i k a c e n a u l i c i B ř e z ov á , ko n k r é t n ě
v místě od křižovatky s ulicí Sousedskou.
Zhotovitelem budou Technické služby,
a. s., Slezská Ost rava , k teré jsou sto procentně vlastněny městem. Zahájení
rekonstr ukce se očekává v pr ůběhu letních prázdnin.
Aleš Boháč, starosta

Rekonstrukce
ulice
Hviezdoslavova
V květnu začala rekonstrukce ul. Hviezdoslavova, na které po provedení opravy
kanalizace, vodovodu a plynových zařízení
dochází k výměně podkladních vrstev. Po
uložení nových obrub bude oprava ukončena celoplošnou pokládkou asfaltového
„koberce“.
Aleš Boháč, starosta

Multifunkční
hřiště
Stavba multifunkčního hřiště u základní
školy v Bartovicích začala 6. 5. 2021. Stavbu
realizuje firma Kultan s. r. o. Nové multifunkční hřiště zkvalitní podmínky pro sportovní činnost nejen žáků školy, ale také pro
místní organizace, sportovní kluby a širokou
veřejnost.
Hřiště je navrženo jako víceúčelové pro
provozování tenisu, street basketbalu, volejbalu a malého fotbalu. Jedná se o sportovní
multifunkční hřiště s voděpropustným sportovním EPDM povrchem.
Vedení ZŠ Vrchlického

Granty městského obvodu pro rok 2021

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
dne 28. dubna 2021 schválila pravidla pro poskytování dotací pro rok 2021. Jelikož se v letošním roce
společnost potýká s řadou omezení z důvodu pandemie koronaviru, nebude vypisováno grantové řízení
jako v předešlých letech. Z důvodu možnosti flexibilně reagovat na omezení související s pandemií
však rada městského obvodu rozhodla poskytovat
letos ze svého rozpočtu individuální investiční či
neinvestiční dotace na základě žádosti a účelu v ní
vymezeném. A to zejména spolkům, humanitárním
organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým
osobám působících v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí.

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na 55. schůzi
konané dne 28. dubna 2021 mimo jiné

města,
- projednala majetkové záležitosti: rozhodla o uzavření nájemních smluv na pozemky, rozhodla
o uzavření smluv o zřízení věcného břemene –
služebnosti, uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající
v povinnosti městského obvodu strpět umístění
staveb přípojek a umožnit přístup k těmto stavbám v souvislosti s jejich provozem, opravami či
odstraněním na pozemcích města,
- projednala záležitosti bytového fondu městského
obvodu,
- projednala školské záležitosti,
- schválila rozpočtové opatření.
Kateřina Zdražilová, tajemnice

- rozhodla na základě výsledku výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Realizace zpevněných ploch
na hřbitově v Radvanicích, II. etapa“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem SF-zemtrade s. r. o.,
- schválila „Informace pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice“,
- schválila rozpočtové opatření,
- projednala školské záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti: rozhodla o vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku, rozhodla o udělení souhlasu s umístěním
a provedením stavby vodovodní přípojky, rozhodla
Vážení občané,
uzavřít dodatek ke smlouvě
o výpůjčce majetku a vzáod 1.1.2021 se zakazuje v souvislosti se zákonem č. 542/2020 Sb.,
o výrobcích s ukončenou životností, příjem pneumatik ve sběrných dvorech.
jemné spolupráci s Českou
Tato skutečnost má za důsledek odhazování použitých pneu na různých místech,
republikou – Hasičským
přestože zde hrozí vysoká pokuta až do výše 100.000 Kč.
I
tak neodradí některé jednotlivce, aby se takto neekologicky zbavovali starých
záchranným sborem
použitých pneu a neúměrně tak zatížili životní prostředí na další stovky let!!!
Moravskoslezského kraje,
projednala a dopor učila
zastupitelstvu městského
Použité pneumatiky, prosíme, odevzdávejte
obvodu souhlasit se záměZDARMA
rem odkupu pozemků a bezv místech zpětného odběru.
úplatným nabytím pozemků
v k.ú. Bartovice,
Nejbližšími odběrnými místy dle seznamu ELTMA* jsou, např.:
- projednala záležitosti bytové h o fo n d u m ě s t s ké h o
CARPNEU s.r.o., Těšínská 66/118, Slezská Ostrava
Ing. Petr Toman-Autopříslušenství, Ostravská 1742, Petřvald
obvodu.
Rada městského obvodu
na 56. schůzi konané dne
12. května 2021 mimo jiné
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Je tedy možné podat individuální žádost
o poskytnutí dotace, a to v době, kdy bude mít
žadatel jistotu, že je realizace jeho projektu
reál ná. I nfor mace a požadované tiskopisy
k podání žádosti jsou zveřejněny na webových
stránkách městského obvodu. Žádosti je možné
podávat do 30. 11. 2021 a je možné žádat o dotaci
na projekt před i po jeho realizaci. O žádostech
do 50 tis. Kč rozhoduje rada městského obvodu,
o žádostech nad 50 tis. Kč rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu.
Předpokládáme, že v letošním roce nebude
čerpán takový objem finančních prostředků na
dotované projekty jako v předešlých letech, proto
budou ušetřené peníze investovány do oprav
majetku spolků.
Aleš Boháč, starosta

- souhlasila s doklady pro
Ministerstvo financí ČR
k vyhlášení veřejné zakázky
pod názvem „Sanace bývalé ho a r e á lu kou p a l i š t ě
v Ostravě‑Radvanicích“,
- rozhodla o bezúplatném
předání staveb veřejného
osvětlení „VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě
‑R a dva n icích“ a „ SO
401 – Nasvětlení přechodu
pro chodce“ do majetku

Pneuservis Petr Dužík, Michálkovická 2051/120, Slezská Ostrava
Pneuservis RS Czech s.r.o., Ve Strži 208, Šenov
TG Pneu s.r.o., Staniční 1/1519, Havířov

BEZPLATNĚ!
Seznam všech odběrných míst v Ostravě i celé ČR naleznete na stránkách
Ministerstva životního prostředí - www.mzp.cz/cz/odber_pneu
sběrnou síť provozuje systém ELTMA - www.eltma.cz

Děkujeme, že chráníte naše životní prostředí.

*Zdroj: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

Aleš Boháč
starosta

Vyhněte se sousedským sporům.
Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!
V případě, že se rozhodne větší množství
odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím
přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí
mít navíc napuštěný co nejrychleji, mohou přijít problémy. Při náhlém zvýšení odběru může
dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí.
To má za následek uvolňování usazenin a zákal
vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví
u ostatních odběratelů, kteří mohou být omezeni
v odběru ze sítě.
U napouštění zahradního bazénu lze zvolit
pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu
vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava.
Tato varianta je výrazně rychlejší a nedotkne se
negativně okolních odběratelů. Zájem o službu
byl v uplynulých letech vysoký (cca 300 ročně).
Opatrnost je namístě také v případě napouštění

bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést
laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého
bazénu se mohou obrátit na bezplatnou zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400
v pracovní dny od 7.30 hod. do 20 hod. Kromě
bezplatné zákaznické linky je možné využít
jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci
Nabídka služeb. Cena za napuštění se odvíjí
od vzdálenosti nejbližšího provozu SmVaK
Ostrava, které službu poskytuje, a objemu
bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle
typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti
kilometrů 1 195 korun bez DPH.
Zdroj: SmVaK Ostrava

Na kolečkových bruslích bezpečně
Letní dny přinášejí možnost častěji využívat
rekreační a sportovní aktivity prováděné venku.
Mezi tyto patří velmi populární kolečkové
brusle. V následujícím textu si připomeneme
povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích
a základní zásady bezpečné jízdy na nich.
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle
ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, chodci. To znamená, že
musí dodržovat jak všechny povinnosti dané
tímto zákonem obecně všem účast ní k ů m
provozu na pozemních komunikacích (§ 4),
tak i specifické povinnosti dané chodcům,
a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí
bruslař na kolečkových bruslích ohrozit
ostatní chodce. Nebude zde tedy jezdit rychle
a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky
nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu
směru pohybu těchto osob a může dojít ke
střetu.
• Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při
jejím levém ok raji (stejně jako chodec
čelem proti jedoucím vozidlům). Během
jízdy při levém kraji vozovky mohou jet
vedle sebe maximálně dva br uslaři. Při
zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či
nepřehledném úseku smějí bruslit pouze
jednotlivě za sebou.
• Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní.
• Na místech, kde je z ř ízena stez ka pro
chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh

pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen používat pouze pruh vyznačený pro
chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za
sebou.
• Na kolečkových bruslích je možné také použít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro
cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost
řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům na
kolečkových bruslích:
• Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respekt ujte technické možnosti
bruslí.
• Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit
ostatní.

Starosta udělil
čestné uznání

Olze Borisové-Práčikové

Při příležitosti vydání knížky „Mám
veliké štěstí“ naší obyvatelky a primabaleríny Olgy Borisové-Práčikové jí bylo uděleno
starostou Alešem Boháčem čestné uznání
za reprezentaci našeho městského obvodu
v oboru umění. O této skvělé baletce, známé
sólistce baletu Národního divadla moravskoslezského, rodačce z Kyjeva, jsme již v RaB
novinách (v červenci 2017) psali. Článek lze
dohledat na webových stránkách městského
(red)
obvodu.

• Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na
zápěstí, lokty a kolena.
• Nikdy se během jízdy nedržte za motorové
vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte na
vodítku zvíře.
• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po
kterém jedete.
• Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité
hudby ze sluchátek na uších či manipulace
s mobilním telefonem za jízdy.
• Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslí je
v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola
dvojnásobná.
• Namístě je také použití ref lexních prvků,
nezapomínejte na ně zejména při snížené
viditelnosti.
Při dodržování daných pravidel se snižuje
riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky
vrátíte ve zdraví domů.
Zdroj: Policie ČR
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Kalendář událostí Pozor, začínáme
v měsíci červnu
2.6. 14:00
10.6. 15:00
12.6. 21:00
16.6. 14:00
18.6. 15:00
18.6. 21:00
30.6. 14:00

KD Radvanice –
Beseda s pozvaným
hostem – informační
technologie
SPCCH Radvanice –
Opékání buřtů
Koupark Radvanice –
Letní kino
KD Radvanice –
Odpoledne
s harmonikou
SPCCH Radvanice –
Výborová schůze
U Společenského domu
v Bartovicích – Letní
kino
KD Radvanice –
Grilování, opékání
v přírodě

QQ Akce se konají v souladu s aktuálními
platnými podmínkami vyhlášenými vládním
nařízením.

Akce v knihovně
RADVANICE
TĚŠÍNSKÁ 30
QQ Myši z kolíčků
výtvarná dílna pro děti
tvoříme veselé myšky pro radost
červen | během půjčování i online
QQ Olympiáda
test pro děti
červen | během půjčování i online
QQ Čtenářská výzva
výstava knih k projektu Databázeknih.cz
červen | během půjčování
QQ Veselé skotačení v parku
soutěž pro menší děti a jejich rodiče, prarodiče
aktivity v Dalimilově parku
9. června 2021 | od 10 do 11.30
----------------------------------------------------------

BARTOVICE
BARTOVICKÁ 459
QQ Myši z kolíčků
výtvarná dílna pro děti
tvoříme veselé myšky pro radost
červen | během půjčování i online
QQ Olympiáda
test pro děti
červen | během půjčování i online
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V době uzávěrky čer vnových „Rabek“
můžeme jen doufat, že dojde k postupnému rozvolňování karanténních opatření a budeme moci
obnovit naši spolkovou činnost.
Chceme pokračovat s akcí „Léto pod pergolou“. K dispozici máme společenské hry, pohodlné židle, gril a upravené klidné prostředí.
Můžeme tedy navázat na „nultý ročník“, kdy
jsme grilovali vlastní suroviny, které byly
následně nabídnuty všem přítomným k posouzení. Zodpovědně jsme absolvovali seniorské
cvičení na židlích a čas vybyl i na společenské hry, za které obdrželi ceny nejen vítězové,
ale i ti méně úspěšní. Předpokládáme, že se
budeme scházet v liché úterky od 8. června do
31. srpna, a to nejen pod pergolou, ale opět se

vydáme za zajímavostmi našeho městského
obvodu. Bližší informace o programu našich
setkání, na které jsou srdečně zváni nejen
zahrádkáři, bude poskytovat př. Anna Hálová,
tel . č. 736 739 345.
Je nám líto, že ani letos se nebude konat
VI. ročník „Bar tovické r ůže“, na kter ý si
budeme muset počkat do června 2022.
Předpokládáme však, že oblíbené „RaB
štrúdlování“ by se mohlo uskutečnit v říjnu
nebo listopadu opět ve Společenském domě
v Bartovicích. Termín konání bude oznámen
obvyklým způsobem (RaB noviny, vývěsky).
Za výbor ČZS Bartovice
Anna Hálová

Soutěž o největší slunečnici

Výbor ZO ČZS Ostrava‑Bartovice opět
vyhlašuje soutěž o největší slunečnici, a to ve
dvou kategoriích:
A – nejvyšší rostlina
B – největší květenství

Vyhodnocení bude podle aktuálního stavu
vegetace koncem srpna nebo začátkem září.
Přihlásit můžete nejen sebe, ale i své sousedy
nebo přátele, kteří pěstují slunečnice na území
našeho obvodu.

Vzhledem k tomu, že čtenáři navštěvující
naši pobočku Knihovny města Ostravy obdrželi jako dárek ke 100. výročí veřejné knihovny
v Ostravě semínka slunečnic, doufáme v hojnou
účast soutěžících.
Výherci budou odměněni nejen diplomem,
ale i věcnými cenami.
Termín přihlášek bude upřesněn v srpnových
RaB novinách.
Za výbor ZO ČZS Ostrava‑Bartovice
J. Bergerová, předsedkyně

Muzeum jde do ulic

Jsme s vámi, naši milí Ostravané, a když
nemůžete vy k nám do muzea, jdeme do ulic
za vámi. Připravili jsme putovní outdoorovou
výstavu Muzeum jde do ulic.
Výstava má t ři části. Pr vní panely vás
seznámí s historií a expozicemi našeho muzea.
Při venkovních procházkách zelenou Ostravou
jistě oceníte zajímavé botanické informace

i historii našich krásných parků, kterým se
věnuje druhá část výstavy nazvaná Děkuji za
park. Na přírodu a historii navazuje třetí část
výstavy, na které vás seznámíme s projektem
Do sedel.
Výstava Muzeum jde do ulic bude k vidění
v Kouparku od 1. do 16. června 2021.
Ostravské muzeum

Cokoliv jsme na Tobě milovali a čemukoliv jsme se
obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti
časů. (Tacitus)

Dne 7. června 2021
by se dožil 86 let
pan

Dne 16. 4. 2021 nás ve věku 84 let opustil pan

Jindřich Dychus

Miroslav Kuchta

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomene manželka Marie s rodinou.

Všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku,
děkuje manželka Jarmila s rodinou.

Dne 7. 6. 2021 uplyne již 10 let
od úmrtí mého otce pana

Miroslava Pastrňáka
Všem, kdo ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcera Kamila
a vnučky Klára a Viktorie.
Kdo tě znal, ten si vzpomene.
Kdo tě měl rád, ten nezapomene.

Smutný je život, smutno je v něm,
chybíš mně, chybíš nám všem.
Dne 25. 6. 2021 si připomínáme 5 let, co nás
opustila paní

Libuše Bilanová
S láskou vzpomínají manžel, dcera Jana,
syn Libor s rodinami.
Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám
zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás
tolik rád.
Dně 15. června 2021 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan

Dne 24. 6. 2021 si připomeneme
5. výročí úmrtí paní

Zdeněk Klocek

Vlasty Košťálové

S láskou vzpomíná manželka Daniela,
synové Zdeněk, René s rodinou
a dcera Nikola s partnerem Zdenkem.

S láskou vzpomínají manžel Jiří, syn Petr,
dcera Šárka s rodinou.

Když dobře slyšet není
samozřejmost

EVA BUREŠOVÁ
S KYTARISTOU KRYŠTOFEM TOMEČKEM
7. 12. 2021 od 19:00
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Ostrava-Radvanice
Svou účastí podpoříte děti z Dětského domova Ostrava-Hrabová.
pořadatel

partneři

Více informací o koncertech
naleznete na www.madleine.cz.
®

Vstupenky za zvýhodněnou
cenu 350 Kč v předprodeji ®
na radvanické radnici.

Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou
kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme
všichni, přináší překážky, které si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácejí sluch
vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např.
komunikace v obchodech, s úřady
i v nemocnicích. Roušky jsou totiž pro
jejich komunikaci velkou překážkou.
Tlumí hlasový projev, možnost sledovat mimiku i výraz obličeje a může tak
lehce dojít ke komunikačnímu šumu
a následnému nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle,
horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve a budou muset
horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud máte i vy potíže
se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb
Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, např. kompenzační
pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či
podporu při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají problémy se sluchem, pomáháme např. při pořizování sluchadel, světelné
signalizace, zesilovače TV a jiných pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty přijet kamkoliv
v Moravskoslezském kraji či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Adresa pobočky: Zeyerova 110/12, Ostrava 702 00.
Tel. 702 158 110.
Alena Hegerová, Tichý svět
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Čarodějnický den
v MŠ Radvanice
Dne 30. 4. 2021 jsme jako každý rok v MŠ
Radvanice pořádali „Čarodějnický den“. Děti
přišly do školky oblečené v převlecích za čarodějnice, čaroděje, pavouky a jiné. Ani paní
učitelky nezůstaly pozadu a přivítaly děti také
v maskách.
Kromě aktivit, které proběhly v budově
školk y, paní učitelk y pro děti př ipravily
„Čarodějnické putování“, na kterém děti plnily
různé úkoly a na konci akce je čekalo překvapení
v podobě pokladu ukrytého v KOUPARKU.
Jelikož se letos kvůli pandemii covid-19
nemohly zúčastnit všechny děti, paní učitelky
připravily trasu i pro ostatní děti. Po trase byly
pro ně připravené úkoly a v cíli je taktéž čekal
ukrytý poklad.
Společně s dětmi jsme si tento den užili
a těšíme se na další podobné akce.
Kolektiv MŠ Radvanice

Děkujeme

Konečně jsme se po dlouhé době distanční
výuky dočkali toho, že jsme mohli jít do školy,
potkat se s kamarády i paní učitel kou. Od
12. 4. 2021 nám začala prezenční výuka, i když

Den Matek

Ž á c i Z Š, o d lou č e n é h o p r a c ov i š t ě
Bartovická 59, připravovali v rámci školní
d r u žiny přáníčka pro seniork y v DPS
Bartovice. Přáníčka jim byla předána vychovatelkou školní družiny. Seniorkám se přáníčka velice líbila a těší se, až se budou moci
s dětmi setkat osobně.
Ivana Hrbáčková, ZŠ Vrchlického,
odl. prac. Bartovická

Odloučené pracoviště
Bartovická informuje
Konečně se počasí umoudřilo a my jsme
mohli s žáky využít zázemí altánu na školní
zahradě k vý uce. Čerstvý vzduch přispěl
k tomu, že učení a práce nám šla „jako po másle“
a žáci pak po zaslouženém aktivním učení ještě

Školní hřiště otevřena
pro veřejnost
Školní hřiště u školy na ulici Vrchlického 5 a u budovy odloučeného pracoviště
Trnkovecká 55 budou otevřena pro veřejnost
od 1. 6. 2021.
Provozní doba hřišť: červen a září denně
mimo pondělí a středu 15:30-18:30 hodin;
čer venec a sr pen den ně mimo pondělí
a středu 13:00 -18:30 hodin.
Hřiště budou otevřena do poloviny září
2021.
Správce hřiště je financován z rozpočtu
statutárního města Ostravy.
Vedení školy
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jen rotačně. Těšili jsme se, co nového se společně
naučíme. Nezapomněli jsme na významné květnové dny a hlavně na Den matek. Společně s paní
učitelkou jsme v hodinách výtvarné výchovy vyráběli dárečky, kterými chceme poděkovat našim
maminkám, že to s námi doma tak dlouho vydržely.
ZŠ, odloučené pracoviště

Trnkovecká 55

stihli pár her a činností na zahradě. Pokud nám
počasí dovolí, budeme využívat venkovní prostory zahrady i hřiště co nejvíce k výuce. Tak
nám přejte hodně slunečných a teplých dnů!
Za IV.B Radmila Sulková

Den Země

Ve čtvrtek 22. dubna byla výuka ve všech
budovách školy zaměřena na oslavu Dne Země.
Všichni žáci zábavnou formou pomocí počítání, četby i luštění zjišťovali zajímavé informace o Zemi. Někteří se dozvěděli více o pandě
velké, další vybarvovali zeměkouli a nejstarší
žáci si také zahráli hru na postřeh s obrázky
Země. Všichni žáci se naučili či zopakovali třídění odpadů do správných nádob. Žáci si povídali o vodě, k čemu slouží, jak koluje v přírodě
a jak je pro přírodu a člověka důležitá. Dalšími
tématy byly včely, stromy, globální oteplování
a ochrana přírody.
Žáci čtvrtého i pátého ročníku ZŠ, odloučeného pracoviště Bartovická 59, si nakonec také
zapsali svůj „slib Zemi“ a každý z nich si uvědomil, že i on, byť malým dílem, může přispět
k tomu, aby naše Země byla čistá a krásná nejen
pro nás, ale i pro další generace.

Radmila Sulková, Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

Projekt „Cesta za snem“

Také v letošním roce se během posledního čer vencového t ýd ne usk uteční další
ročník úspěšného charitativního projekt u
s názvem „Cesta za snem“. Jde o pětidenní
cyklistický maraton s trasou napříč celou
ČR. Všech ny př i hlášené t ý my t ak budou
muset ujet za maximálně 111 hodin celkem
2 222 km!

fondu M Y... byla v ybrána částka téměř
80 tisíc korun, která významně pomohla rodičům vážně postiženého chlapce k pořízení
nového auta.
Pokud tedy ze svého okolí víte o někom, kdo
má jakoukoliv formu postižení a finanční pomoc
by uvítal a zasloužil si ji, neváhejte nás kontaktovat na mailové adrese info@nadacnifondmy.cz.

Budeme rádi, když naše snaha najde smysl a přinese někomu, kdo nemá život úplně jednoduchý,
alespoň na chvíli radost a úsměv do života...
Za celý tým „MY... jsme Ostrava“ i nadační
fond „MY...“ děkujeme a budeme se těšit na
vaše tipy.
Nadační fond MY

- inzerce

Koupím do
sbírky vše, co se
týká spiritismu
v Radvanicích –
kresby, časopisy,
foto, dokumenty
apod.
Předem děkuji za
nabídky.
Eva 734 301 585
A aby to účastníci závodu neměli
tak jednoduché a zároveň byl splněn účel celé akce, kterou je podpora tělesně postižených, součástí
každého týmu musí být minimálně
jeden handicapovaný cyklista, a to
s jakýmkoliv druhem postižení. Jde
vlastně o to, dokázat všem, že když
člověk opravdu chce, zvládne cokoliv, a to mnohdy i přes velké fyzické
překážky.
Ka ždý t ý m bude navíc mít
svého „patrona“. Tím by měl být
kdokoliv z řad handicapovaných,
kterému bude chtít pomoci a pro
kterého závod pojede... A tak i náš
cyklotým s názvem „MY… jsme
Ostrava“ hledá pro letošní 9. ročník handicyklo maratonu svého
„ p a t r o n a“. To m u t o p a t r o n o v i
se pa k prost řed n ict v í m na d a č ního fondu „MY…“ bude snažit
pomoci finanční sbírkou, která se
bude konat během celého t r vání
pětidenního závodu.
V lo ň s ké m r o č n í k u s e t a ké
díky finanční podpoře městského
o b vo d u R a d v a n i c e - B a r t ov i c e
a pana starosty Aleše Boháče náš
cyk lot ý m moh l ch a r it at iv n í ho
závodu zúčastnit, úspěšně po pěti
dnech projet cílem a navíc prostřednictvím finanční sbírky nadačního

Uzávěrka příštího čísla 15. 6. 2021

Nabízím
pronájem
pro seniorky
U Soviček
v rodinném domě
s možností osobního
asistenta.

Více na tel. č.
739 434 039

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
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Čarodějnický den v MŠ Radvanice

Děti slavily Den Země
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