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Děti slavily svůj den

První červnový den slaví děti svůj svátek. Školy a školky tomu přizpůsobily svůj program
(red)
plný her a soutěží, který si děti moc užily. Více se dozvíte na straně 6.

Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice
zve všechny spoluobčany na

RaB léto 2021 - „KNAJPA TOUR”,
v restauračních zařízeních našeho městského obvodu.

červenec
2.7. Ramses - Roman Petr - folk bard
9.7. Slezský dvůr - Davide Mattioli
23.7. SOKOL - Slípek - 100na100,
Schelinger rev. R.U.R
30.7. Trnkovec - Viktorie - pop rock duo

srpen

6.8. Magda - Mirabel - hity
13.8. Vinný sklep U Sládků - posezení u cimbálu
20.8. U Vašíčků - Acoustica
27.8. U Káňů - Mendoš - folk bard
Začátek vždy od 19:00 hod.

VSTUP ZDARMA!
Konání akcí dle aktuálních opatření MZ!

Čeká nás léto plné kultury

Vypadá to tak, že se nám postupně uvolňují
vládní opatření a městský obvod začal s přípravou letních kulturních projektů, zejména
ve venkovních prostorách. Doufejme, že
počasí bude příznivé a nezkazí nám tolik
očekávané akce. Z těch tradičních se připravuje Bartovická pouť ke sv. Anně v sobotu

Pozvání ke kapličce
Zveme všech ny lid i
dobré v ůle na t radiční
bohoslužbu slova, která
se bude konat v neděli
25. července 2021 v 15,00
hodin u kapličky svaté
An ny v Bar tovicích na
Bartovické ulici.
V případě pokračování epidemiologických opatření prosíme o jejich dodržování.
Břetislav Buchta


31. 7. 2021, dále Radvanické slav nosti
v sobotu 11. 9. 2021 a po kladném ohlase
z minulého roku uspořádáme ve všech restauracích městského obvodu opět hudební večery
s názvem KNAJPA TOUR 2021. Kromě toho
se budou promítat letní kina, z nichž už jedno
bylo v červnu. Další čtyři se chystají v průběhu léta.
Věříme, že se vládní opatření budou dále
rozvolňovat, proto je možné opět si zakoupit na úřadě u p. Sedlákové vstupenky na
neuskutečněné divadelní představení Tři
letušky v Paříži, které bude možné zhlédnout
v pondělí 13. 9. 2021 ve Společenském domě
v Bartovicích. Pro velký zájem k nám také
dorazí ve středu 22. 9. 2021 MUDr. Radim
Uzel se svým vtipným vyprávěním. Bude opět
doprovázen písničkářem Pepou Štrossem.
O dalších letních akcích vás budeme informovat. Zároveň již připravujeme program na
adventní čas.
Martina Stankušová, místostarostka

Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice
Vás zve na

XXVI. BARTOVICKOU POUŤ
ke Sv. Anně

31. července 2021
před hasičskou zbrojnicí a ZŠ v Ostravě - Bartovicích

14:00 Sluníčko - vokální sextet
15:00 Klaun Pepíno Prcek
16:00 Goodwil - bluegrass
17:15 Glayzy - pop rock
18:15 Michal David revival – Jakub Štybar
19:00 Petr Kotvald
20:00 Mirabel
Moderuje Jirka Basta
Doprovodný program:
Soutěže o ceny, kolotoče, nafukovací atrakce,
stánkový prodej a bohaté občerstvení

Konání akce dle aktuálních opatření MZ!

Na ulici Březová
nebude vyvážen
kontejner
na bioodpad

Z důvodu opravy ulice Březová od poloviny července 2021 nebude možné vyvážet
společností OZO kontejner na bioodpad až
do doby ukončení rekonstrukce. Areál domu
zahrádkářů v Bartovicích bude uzavřen.
Zeleň je možné odvážet do sběrného dvora
(red)
v Radvanicích. 

Zahrádkáři
z Bartovic navštívili
Šporovnici

S premiérem jsme řešili životní prostředí
V úterý 1. června navštívil náš městský
obvod předseda vlády Andrej Babiš a za účasti
zástupce společnosti Liberty Ostrava jsme
projednávali nepříznivé životní prostředí
Radvanic a Bartovic. Naší prioritou je boj za
zlepšení ovzduší a zároveň poukazujeme na
skutečnost, že společnost Liberty Ostrava
je technologicky zastaralá a na úkor našeho
zdraví maximalizuje své zisky. Přes 20 let se
hovoří o výstavbě nové ocelárny. Vzhledem
k tomu, že nás kraj z hlediska zpřísnění limitů,
které by vynutily povinnost moder nizace
podniku, prozatím nevyslyšel, obrátili jsme
se i v souvislosti s vyváděním ušetřených
financí na tuto modernizaci mimo Českou

republiku na vládu, abychom našli způsob
s jasnými návody na řešení situace. V případě,
že budou naše požadavky akceptovány, dojde
k využití prostředků EU z „modernizačního
fondu“ a zároveň stávající majitel přistoupí
na závazek podpisu smlouvy se zhotovitelem
modernizace, máme možnost do tří let zaznamenat významný posun. Přínos nové moderní
ocelárny se zpracováním více než 70 % šrotu
zmenší objem škodlivých látek v ovzduší
o jednu t řetinu. Zaměst nanci společnosti
Liberty Ostrava by tak mohli mít zaručenou
práci na mnoho dalších let.
Aleš Boháč, starosta

QQ 9. 6. 2021

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na 57. schůzi konané
dne 26. května 2021 mimo jiné

Že vzniká ve Šporovnici nově revitalizovaný sad, o tom jsme čtenáře již informovali. V úterý 15. 6. se vydali do těchto
míst bartovičtí zahrádkáři, které provázel
komentovanou prohlídkou pan starosta Aleš
Boháč. Zájemci se tak dozvěděli o zamýšleném účelu využití Šporovnice, poslechli si
poutavé vyprávění o postupech revitalizace
a snažili se poznávat nové rostliny a dřeviny,
které jsou zde čerstvě vysázeny. Teplé slunečné počasí doprovázelo příjemně strávené
(red)
chvíle v přírodě.
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- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod názvem
„Oprava místní komunikace – ul. Březová –
2. etapa“ se zhotovitelem Technické služby, a.s.,
Slezská Ostrava,
- rozhodla na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu pod názvem „Stavební
úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu
na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“ o výběru
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy
o dílo s dodavatelem MIJO-STAV stavby, s.r.o.,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Nový vstup
na ZŠ Havláskova s úpravou šaten“ v Ostravě
‑Radvanicích,
- projednala majetkové záležitosti: rozhodla
o udělení souhlasu s kácením dřevin ke stavbě
„Prodloužení sběrače B do Radvanic – propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“, rozhodla o udělení souhlasu s umístěním
a provedením staveb, rozhodla o uzavření nájemních smluv na pozemky, rozhodla o uzavření
budoucích smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti zakládající právo umístit a provést stavby
na pozemcích města, rozhodla o uzavření 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
a doporučila zastupitelstvu městského obvodu
souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku, se
záměrem prodeje a prodejem pozemků,
- projednala f inanční záležitosti: rozhodla

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2021 na podporu spolkové
činnosti a o uzavření dotačních smluv, schválila
rozpočtové opatření,
- jmenovala nové členy do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava‑Bartovice.
Rada městského obvodu na 58. schůzi
konané dne 9. června 2021 mimo jiné

- projednala školské záležitosti: souhlasila s projektovými záměry příspěvkových organizací městského obvodu v rámci MAP ORP Ostrava pro
programové období 2021–2027,
- rozhodla na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Nový vstup na ZŠ Havláskova s úpravou
šaten“ v Ostravě‑Radvanicích o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Karlem Čechem, Ostrava‑Bartovice, IČ
67321151,
- projednala majetkové záležitosti: rozhodla souhlasit se svěřením 10 kusů cyklostojanů do majetku
obvodu, projednala a doporučila zastupitelstvu
městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku, se záměrem prodeje pozemku
a směnou pozemků, rozhodla o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti zakládající právo umístit a provést stavby
na pozemcích města, rozhodla o uzavření 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,
- schválila rozpočtové opatření.
Kateřina Zdražilová,
tajemnice

ÚKLIDOVÁ AKCE – léto 2021

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 kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:
QQ Radvanice: 23. 8. – 24. 8. 2021
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ul. Na Hrázkách – garáže
křižovatka Těšínská x Na Ostří – u Unimetry
křižovatka Úvozní x Pastrňákova 
křižovatka Výzkumná x Turgeněvova
Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní 
ul. Čechovova – nad bývalým kinem
ul. Dalimilova – hřiště DTJ
křižovatka Haškova x Ludvíkova
ul. Kobrova

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.

ul. Vrchlického – u školy
křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví)
ul. Karvinská – u samoobsluhy 
křižovatka Třanovského x Karvinská
křižovatka U Stavisek x Čapkova 
křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. Míroděv)
Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3)
křižovatka Na Svahu x Kozácká 
křižovatka Újezdní x Na Stezce

2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

QQ Radvanice: 24. 8. – 25. 8. 2021 (úterý přistavení, středa
dopoledne odvoz)

QQ Bartovice: 25. 8. – 26. 8. 2021 (středa přistavení, čtvrtek
dopoledne odvoz)

1. křižovatka Dvorová x Radova
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy
(na okraji zpevněné plochy před prodejnou)
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou
4. křižovatka Pašková x U Lesíka 
5. křižovatka Bémova x Klaklova 
6. křižovatka Bémova x K Rybníkům
7. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů

QQ Bartovice: 26. 8. – 27. 8. 2021
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz)

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

křižovatka Těšínská x Maryčky Magdonové	
1 ks
křižovatka Majovského x Na Okraji
1 ks
křižovatka Březová x Sousedská
1 ks
Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka
1 ks
křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí
1 ks
křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny 1 ks
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 domácnosti, stavební suť a domovní odpad.
Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrný dvůr na ulici
Lihovarská v Ostravě‑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

Vytvořte s námi kalendář na rok 2022!
Každým rokem tvoříme spolu s občany
stolní kalendář, který pak v prosinci doručujeme zdarma do všech domácností městského
obvodu Radvanice a Bartovice. I letos chceme
dát prostor vašim snímkům, můžete nám zasílat

fotografie míst našeho městského obvodu, které
se vám líbí nebo vás nějak okouzlily. Může to
být příroda, stavba, ulice nebo radostné jedinečné okamžiky apod.
Vaše fotografie můžete zaslat v elektronické
podobě na adresu mstank us ova@r advan ic e .
ostrava.cz do poloviny
září 2021. Jednotlivé
s n í m k y p oj m e n uj t e ,
přidejte i místní popis
a nezapomeňte, prosím,
uvést vaše celé jméno.

Již nyní děkujeme za všechny podklady pro
budoucí kalendář 2022.
Martina Stankušová, místostarostka

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: 4x 1 + 1 45 m 2 a 6x 1 + kk 37 m 2
předpokládaný konec výstavby: 08/2021
cena nájemného: 64,20 Kč/m 2 + 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
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Kalendář událostí
v měsíci červenci
2. 7. 19:00 Ramses – Roman Petr –
folk bard
9. 7. 19:00 Slezský dvůr – Davide
Mattioli
U Sokola Bartovice –
23. 7. 19:00 100na100, Schelinger rev.
R.U.R
Letní kino – Koupark
23. 7. 21:00 Radvanice (film Přes
prsty)
30. 7. 19:00 Hospoda Na Trnkovci –
Viktorie – pop rock duo
31. 7. 14:00 XXVI. Bartovická pouť –
u HZ a ZŠ Bartovice
QQ Akce se konají v souladu s aktuálními
platnými podmínkami vyhlášenými
Ministerstvem zdravotnictví.

Dne 6. 7. 2021 se dožívá 60 let paní

Ladislava Larišová

Hodně zdraví přeje manžel, syn Martin Žák
s manželkou Nikolou a vnoučaty Barunkou
a Štěpánkem, dcera Veronika Žáková
a kamarádka Andrea, rodina Ovesných, rodina
Larišových se syny Stanislavem a Jakubem,
za kolektiv z práce Šárka a Alenka.

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.
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Akce v knihovně
RADVANICE
TĚŠÍNSKÁ 30
Část akcí probíhá v rámci projektu
Za pohádkou do přírody
finančně podpořeném SMO,
městským obvodem Radvanice a Bartovice
QQ Kdo je šelma a kdo ne?
výtvarná dílna pro děti | tvoříme masky zvířat
červenec | během půjčování i online
QQ Kdo v tobě bydlí?
test pro menší děti
červenec | během půjčování i online
QQ Přiřazovaná
test pro děti
červenec | během půjčování i online
QQ Hrdina s puntíkovaným šátkem
čtení pro nejmenší děti | aktivita v Dalimilově
parku | akce se koná pouze za příznivého
počasí | 14. července 2021 | od 10.30 do 11 hod
QQ Čtenářská výzva
výstava knih k projektu Databázeknih.cz
červenec a srpen | během půjčování
QQ Tady to bylo
výtvarná dílna pro děti
tvoříme záložky do knihy
srpen | během půjčování i online
QQ Lucinka a kouzelná zvířátka
čtení pro nejmenší děti
aktivita v Dalimilově parku
akce se koná pouze za příznivého počasí
18. srpna 2021 | od 10.30 do 11
QQ Procházka za strašidly
soutěž pro děti v Dalimilově parku
akce se koná pouze za příznivého počasí
25. srpna | od 10 do 11.30
----------------------------------------------------------

BARTOVICE
BARTOVICKÁ 459

QQ Zvířecí rej
výtvarná dílna pro děti | tvoříme masky zvířat
červenec | během půjčování i online
QQ Kamarádi z knížek
test pro děti
červenec | během půjčování i online
QQ Za zvířátky k vodě
čtení pro nejmenší děti
aktivita na dětském hřišti u Společenského domu
Bartovice | akce se koná pouze za příznivého
počasí | 13. července 2021 | od 10.30 do 11 hod
QQ Čouhám z knížky
výtvarná dílna pro děti | tvoříme záložky do
knihy | srpen | během půjčování i online
QQ Psí pohádky
čtení pro nejmenší děti
aktivita na dětském hřišti u Společenského
domu Bartovice | akce se koná pouze za příznivého počasí | 17. srpna 2021 | od 10.30 do 11 hod
QQ Procházka za strašidly
soutěž pro děti v Dalimilově parku
akce se koná pouze za příznivého počasí
25. srpna | od 10 do 11.30 hod

Čas nejde zastavit, jen vzpomínky zůstávají.

„Odešel jsi, ale v našich srdcích zůstáváš stále.“

Dne 10. 7. 2021 si připomeneme 2. smutné výročí
úmrtí paní

Dne 12. července vzpomínáme
9. výročí úmrtí pana

Erny Pavelkové

Jiřího Rudolfa

rozené Běgoňové z Radvanic a Bartovic.

Za celou rodinu, kamarády a přátele s láskou
a úctou vzpomíná manželka Marie
a vnuk Marek.

S úctou a láskou vzpomínají manžel Václav
a syn Dalibor s rodinou

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky nám zůstávají dál.
Dne 9. července 2021 si s bolestí v srdcích
připomínáme 10. smutné výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka, dědečka, bratra, pana

Jana Kusáka

S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina,
dcera Martina a syn Jan s rodinami.

Dne 11. 7. 2021 si připomeneme
nedožité 79. narozeniny
pana

Rudolfa Mrázka
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manželka Mária, syn Jan
a vnuk Jan a celá rodina.

Jak děti tvořily pohádku
K př ipr avova né pohá d kové k n í žce
s ná z vem „ Pohá d k y dět í dět em“ t voř ily
svou pohádku také děti z mateřských škol
a prvňáčci ze základní školy. Svou fantazii
zapojily úplně na maximum a bylo vidět,
že vymýšlení nové pohádky je velmi baví.
V radvanické školce našly své pohádkové
místo nové postavičky se jmény Kofoláček,

Fantomáček a Zapomínáček, které prožily
noční dobrodr užství pod taktovkou čarodějnice. Děti v bartovické školce vymyslely
pohádku o přátelství hlemýždě Pavla se slimákem Vojtou. Svou k reativit u v yjádřily
také na obrázcích, kde svoje nové postavičky
namalovaly. Několik hezkých pohádek přišlo
také od starších žáků základní školy nebo
nám je zaslaly maminky při tvořivosti s dětmi
v domácím prostředí v době lockdownu. Jistě
se můžeme těšit, až nová pohádková knížka
bude mezi námi. Texty se nyní musí přepracovat do knižní podoby a také už vznikají první
profesionální ilustrace k novým pohádkám
našich dětí. 
(red)

Kdo není, není – ani v životě, ani ve smrti.
Dne 10. 7. 2021 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí paní

Milady Prokopové
a dne 10. 11. 2021 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Borise Prokopa
S láskou vzpomínáme.

Dcery Kamila, Monika a syn Marek s rodinami.
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Den dětí v Mateřské škole Bartovice

Malí zahradníci
V květnu konečně nastoupily do mateřské školy všechny děti a školka nám ožila
dětským smíchem. Po delším odloučení
jsme se vrhli do společné práce. Z dotace
městského obvodu Radvanice a Bartovice
byly do školky zakoupeny pytle s hlínou,
dětské zahradnické nářadí a dva vyvýšené
záhonky, které jsme umístili na školní
zahradu.
Do záhonků jsme nejprve společnými
silami nasypali hlínu. Poté děti hlínu uhrabaly a zahradním nářadím udělaly řádky,
do kterých zasadily sazeničky bylinek,
semínka hrášku, cibulku a také brambory
a rajčata. Následovalo přikrytí peřinkou
z hlíny. Zalévat jsme tentokrát nemuseli,
protože o to se nám v dostatečné míře postaral déšť. Každý den děti chodí nadšeně pozorovat, zda už jim rostlinky začínají klíčit,
jak se rozrůstají bylinky a zda již pokvetou
rajčata.
Děkujeme městskému obvodu Radvanice
a Bartovice za podporu, bez které by nemohl
být realizován náš projekt.
Paní učitelky ze třídy Myšek, MŠ Bartovice

Den dětí, který připadl na úterý 1. 6., si děti
v mateřské školce velmi užily. Již při vstupu je
přivítala tematicky vyzdobená šatna s balónky.
S paní lektorkou tanečních aktivit si děti zatančily a zúčastnily se her a soutěží, které si pro ně
připravila. Všechny děti byly nadšené.
Po svačince jsme vyrazili plnit úkoly do
blízkého okolí. Šipky na cestě nám určovaly
směr. Cesty děti hledaly dopisy s úkoly, které
společnými silami zvládly splnit na jedničku
s hvězdičkou. Procvičily si tím nabyté znalosti
za celý školní rok. Šipky nás ve finále dovedly
až na školní zahradu, kde byl v truhlici schovaný
poklad v podobě zlatých čokoládových mincí
a diplomů. Cestou jsme potkali paní místostarostku, která přivezla k tomuto významnému
dni dětem z celé školky sladkosti. Ještě jednou
moc děkujeme.

Den dětí ve škole

Na naší škole neprobíhají pouze projektové
dny, při kterých žáci poznávají mnoho nového
a zajímavého. Rozhodli jsme se rovněž pro
žák y naší školy uspořádat „DEN DĚTÍ“.
Třídní učitelé byli vyzváni, aby každý pro
svou třídu vymyslel program na tento den.
Nápady byly různé, každý to pojal podle své
fantazie a přizpůsobil svým schopnostem

Den dětí a výlety v MŠ Radvanice
Jako každý rok bývá Den dětí v naší mateřské
škole velkou událostí. Paní učitelky si připravily
pro děti plno soutěží a překvapení. Největší
překvapení ale čekalo děti na školní zahradě.
Z Balónkova přijela popřát copatá klauní slečna.
S úžasem jsme všichni sledovali, jak pod jejíma
rukama vznikají různá zvířátka, květiny a meče.
Děti se pokoušely hádat, co který balónek představuje, pak si s klaunicí zatančily a zasportovaly. Na závěr všichni obdrželi balónek, diplom,
medaili a výborný nanuk. Od vedení městského
obvodu Radvanice a Bartovice dostaly děti také
plno sladkostí. Tímto moc děkujeme.
Měsíc červen je také ve znamení výletů.
Zm í r něn í koronavi rov ých opat řen í nám
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Tímto dnem oslavy Dne dětí nekončily.
Ve čt v r tek 3. 6. jsme navštívili Koupark
v Radvanicích a v pátek 11. 6. jsme pokračovali v tanci a soutěžení s klaunem Hopsalínem.
V tento den byli zároveň pasováni naši předškoláci na školáky.
Paní učitelky ze třídy Myšek, MŠ Bartovice

umožnilo podívat se s dětmi dál než jen do
nejbližšího okolí naší školky. Nejstarší třída
PASTELKY navštívila hasičskou zbrojnici
v Ostravě‑Michálkovicích. Děti si prohlédly
hasičské auto, mohly si vyzkoušet hasičskou
přilbu a další nářadí, které hasiči používají ke
své práci. Nejmladší děti ze třídy SLUNÍČKA
hledaly skřítky v lese Důlňák ve Vratimově.
Postavily skřítkům domečky a v lese si zahrály
plno her. Třída SRDÍČKA jela prozkoumat
Slezskoostravský hrad. Děti nejvíce uchvátila kovárna s čerty. Jen ti nejodvážnější si
pak prohlédli hradní, zcela realisticky vytvořenou mučírnu. Třída HVĚZDIČEK z MŠ
Trnkovecká se dala na sportovní vyžití a jela
do Dětského ráje v Ostravě. Všem vyšlo krásné
počasí a děti budou určitě ještě dlouho na
výlety vzpomínat.
MŠ Ostrava‑Radvanice

a dovednostem. Nabídka akcí byla tedy pestrá
a zajímavá.
Žáci z budovy Vrchlického mohli strávit čas
na sportovně-soutěžním dopoledni nebo se mohli
vydat na Vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě.
Žáci odloučeného pracoviště Bartovická putovali
po celém světě. Dozvěděli se různé zajímavosti,
hledali v textech odpovědi na otázky a zároveň
zjišťovali indicie, které je dovedly k překvapení.
Odpoledne starší děti školní družiny zahrály
mladším spolužákům pohádku „Princezna ve
věži“, kterou si samy vymyslely a pod vedením
paní vychovatelky Ivy Hrbáčkové dále zpracovaly. Na odloučeném pracovišti Trnkovecká se
žáci rozdělili na první a druhý stupeň. Mladší
žáci se zúčastnili zábavného dopoledne a starší
se vydali na haldu Emu. Žáci odloučeného pracoviště Havláskova měli možnost poměřit své síly ve
sportovním, vědomostním a dovednostním dopoledni, resp. mohli soutěžit v různých disciplínách
i v jedné netradiční kresbě nohou a někteří své soutěže absolvovali v areálu KOUPARKU. Den dětí
se vydařil, žáci byli spokojeni. Měli radost z pořádané akce a hlavně si také užili den bez zkoušení
a psaní písemek.
Den dětí na naší škole navštívil pan starosta
Aleš Boháč s paní místostarostkou Martinou
Stankušovou, popřáli žákům k jejich svátku
a předali jim sladkosti.
Radka Vajdová, Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického

„Přírodní zahrada – vysazení stromu“

Naše škola se zapojila do projektu „Učíme se
na zahradě“ ve výši 588.189,35 Kč. Tento projekt má stávající zahradu základní školy upravit
tak, že na zahradě bude moci probíhat praktická
i teoretická výuka. Součástí bude také expozice
aromatických a léčivých rostlin, alpinum, geoexpozice, stopy lesní zvěře a přístřešek. Tento
projekt je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí a zřizovatele městského obvodu Radvanice a Bartovice.
V pondělí 7. 6. 2021 byl v areálu školy vedle
školního hřiště zasazen strom jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), který bude symbolem
tohoto projektu. Zasazení stromu se konalo za
účasti realizátorů projektu Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o., ředitelky školy, její
zástupkyně, pana starosty, paní místostarostky
a zástupců z řad rodičů. Nesmíme také zapomenout na účast žáků IX. A a V. A třídy. Už nyní
se těšíme, jak se v příštím školním roce na této
výukové zahradě budeme učit.
Martina Linhartová, Radka Vajdová,
ZŠ Vrchlického

Gladiátorská zbroj
V předmětu kulturně historického semináře
měli žáci pod vedením paní učitelky Aulehlové
za úkol vyrobit zbroj ke gladiátorskému souboji. Gladiátoři byli bojovníci, kteří mezi sebou
bojovali pro pobavení publika. Jak vidíte na
fotografii, někteří žáci se toho ujali s velkým
nadšením a jejich zbraně by jistě obstály i v dávných dobách. Odměnou za jejich tvůrčí činnost
byla možnost vyzkoušet si souboj na vlastní
kůži. Předem byla stanovena přísná pravidla,
aby nemohlo dojít ke zranění. Žáci si tyto hodiny
velice užívají. A těší se na další činnost, která
jim přiblíží hravou formou dávnou historii.
Radka Vajdová, ZŠ Vrchlického

Projektové dny Šablony II.

Měsíc červen je na naší škole měsícem projektů.
Jakmile se žáci vrátili do školy, čekalo je malé překvapení v podobě projektových dnů. Nebyl týden,
aby se nekonala zajímavá akce. Tyto akce poskytly
žákům nejen zajímavé informace, ale také možnost
být na zdravém vzduchu a škola zakoupila koloběžky
pro žáky. Projektové dny byly hrazeny z projektu
„Šablony II.“
• ZOO Ostrava – „Putování vody“, „Doma v Evropě“,
„Zvířecí jídelníček“, „Ze života zvířat“, „Zvířata naší
přírody“, „Opice“, „Co to šustí v lese“, „Na motýlích
křídlech“, „Les všemi smysly“ – žáci se seznámili
s životem zvířat, lesa a koloběhem vody.

• Archeopark Chotěbuz – „Pověsti pro štěstí“ žáci
se zábavnou formou seznámí s praotcem Čechem,
Krokem a jeho třemi dcerami, Kazi, Tetou a věštící
Libuši, Vlastou a jejich dívčí družinou a neméně
významným Horymírem.
• Národní památník II. světové války Hrabyně –
Holocaust aneb Byli jsme jen čísly, edukační program o životě židů v období II. světové války.
• Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast – zde si žáci obohatí své znalosti o jeskyních
a propastech.
• Arboretum Nové Dvory nabídne žákům sbírku
dřevin z pěti světadílů, zástupce obřích „mamutích stromů“ sekvojí, borovice osinaté z Arizony
i vývojově prastarý, posvátný a léčivý jinan,
pamětníka dinosaurů.
Bylo to náročné, ale zajímavé a poučné.
Radka Vajdová, Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

Cestování po světě

• Planetárium – „Lucie a tajemství padající hvězdy“,
„Se zvířátky o vesmíru“, „Bouřlivá planeta“,
„Hvězda života a smrti“ žáci poznali zábavnou
formou souhvězdí, nejdůležitější hvězdu naší planety Slunce a naši planetu Zemi.
• Poznáváme Ostravu žáci se seznámili se zajímavými stavbami Ostravy, vystoupali na haldu Emu,
poznali hornické kolonie Ostravy.
• Dopravní výchova je nedílnou součástí našeho
života a je třeba o ni vědět co nejvíce. Jak se chovat
a co na koloběžce či kole dělat.

Třída VII.A si pozvala na návštěvu pana Karla
Kaniu, který několikrát procestoval Papuu Novou
Guineu. Sedmáci v hodinách zeměpisu tento ostrov probrali po teoretické stránce a nyní mohli vzít
do rukou předměty, které používali lidé na fotografiích. Kmeny žijí na úrovni našich předků z doby
kamenné a žáci si tímto povídáním doplnili i učivo
dějepisu. Se sekyrkou se dá skutečně porazit strom
a vytvořit primitivní dům, z travin se dají skutečně
vyrobit sukénky, které nosí ženy jako jediný oděv,
z per ptáků skutečně vznikají ozdoby mužů, kterými se chlubí, a v taškách z přírodních materiálů
skutečně nosí ženy své děti.
Jana Kaniová, ZŠ Vrchlického

Uzávěrka příštího čísla 15. 7. 2021

- inzerce

Koupím do
sbírky vše, co se
týká spiritismu
v Radvanicích –
kresby, časopisy,
foto, dokumenty
apod.
Předem děkuji za
nabídky.
Eva 734 301 585

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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Den dětí
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