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Tradiční setkání jubilantů, jehož 
p o ř a d a t e le m je  mě s t sk ý  obvo d 
Radvanice a Bartovice, se uskuteč-
nilo 5. 10. 2021 ve Společenském domě 
v Bartovicích. Našim oslavencům byly 
hned při příchodu předány květiny 
a dárky. Slavnostního přípitku se ujal 
pan starosta Aleš Boháč. Připraven byl 
i kulturní program, kterého se zhostili 
žáci ZŠ z Bartovic, děti z MŠ Radvanice 
a hudební skupina Rytmy, tvořená  klien- 
ty Čtyřlístku Ostrava – centra pro osoby 

se zdravotním postižením. Všichni účin-
kující navodili v sále příjemnou atmo-
sféru, mnohé jubilanty nejenže dojali 
svým vystoupením k slzám, ale rozdali 
i spoustu pozitivní energie a radosti. 
Během setkání měli jubilanti možnost si 
popovídat a zavzpomínat na staré časy.

Všem jubilantům děkujeme za hoj-
nou účast a do dalších let přejeme mnoho 
zdraví a pohody.

Martina Stankušová,  
místostarostka

Rozsvícení
vánočního
stromu
Můžete se těšit na:
    vánoční koledy
    anděly na chůdách
    tradiční losování vánočních přání  
    koncert TOMÁŠE SAVKY 

24. LISTOPADU
od 16:00 hod 

MĚSTSKÝ  OBVOD
RADVANICE  A  BARTOVICE  
VÁS  SRDEČNĚ  ZVE  NA

Občerstvení zajištěno 

setkání jubilantů



Rada městského obvodu na 64. schůzi 
konané dne 29. září 2021 mimo jiné
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby pod názvem „Služby spo-
jené s provozem a údržbou kanalizačních 
zařízení 2021“ a o zaslání výzvy k podání 
nabídek,

- souhlasila s uzavřením darovací smlouvy 
s Moravskoslezským krajem na Osvětlovací 
soupravu v LED provedení v obalu vč. tele-
skopického stat ivu a kotevní sady pro 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-
-Radvanice,

- schválila metodiku pro přípravu návrhu roz-
počtu městského obvodu na rok 2022 včetně 
harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu 
a uložila vedoucím odborů úřadu, ředitelkám 
škol a velitelům jednotek sborů dobrovolných 
hasičů zpracovat požadavky na rozpočet,

- projednala majetkové záležitosti: rozhodla 
o schválení záměrů pronájmů pozemků, roz-
hodla o udělení souhlasu s umístěním a prove-
dením staveb, rozhodla o uzavření budoucích 
smluv o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti zakládající právo umístit a provést 
stavby na pozemcích města, rozhodla o bez-
úplatném předání projektové dokumentace 
k realizované akci pod názvem „Stavba hřiště 
na parcele 1462/3 v k. ú. Bartovice“ vč. geolo-
gických prací v celkové hodnotě 250.833,- Kč 
do majetku základní školy,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

Rada městského obvodu na 65. schůzi 
konané dne 13. října 2021, mimo jiné,
- rozhodla na základě vyhodnocení veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby pod ná- 
zvem „Služby spojené s provozem a údržbou 
kanalizačních zařízení 2021“ o výběru nejvý-
hodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 
se zhotovitelem: Pavel Pokorný, U Kříže 729, 
742 85 Vřesina, IČ 12652911,

- projednala majetkové záležitosti: rozhodla 
o schválení záměru pronájmu pozemků, pro-
jednala stanovisko k odkupu a bezúplatnému 
nabytí a následnému svěření pozemků, roz-
hodla o udělení souhlasu s umístěním a prove-
dením staveb, rozhodla o uzavření budoucích 
smluv o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti zakládající právo umístit a provést 
stavby na pozemcích města, rozhodla o vyřa-
zení a likvidaci neupotřebitelného movitého 
majetku města,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- projednala f inanční záležitosti: rozhodla 
o vyřazení pohledávky z evidence po dlužní-
kovi z důvodu úmrtí, rozhodla o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací, schválila 
rozpočtové opatření.

Zastupitelstvo městského obvodu  
na 13. zasedání konaném dne 16. září 2021 
mimo jiné
- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden–červen 2021,

- rozhodlo souhlasit s bezúplatným nabytím 
pozemku parc. č. 2022/2, ostatní plocha, spor-
toviště a rekreační plocha, o výměře 1206 m² 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, od České 
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, včetně omezujících 
podmínek bezúplatného převodu, a s uzavře-
ním smlouvy o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva,

- rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje 
nově vzniklé parc. č. 3275/10, ostatní plo-
cha, o výměře 23 m² v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice.

Kateřina Zdražilová, tajemnice
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z jednání místní samosprávy

pOzOr 
na omezení na ulici 
pod Bažantnicí

Podařila se nám domluvit s městem 
finanční podpora ve výši přes 12 mil. Kč na 
celoplošnou opravu ulice Pod Bažantnicí, a to 
v celé její délce od křižovatky ulic Dvorová 
a U Statku po křižovatku s ulicí Šenovská. 
Městský obvod zadal stejnému zhotoviteli, 
kterým jsou Ostravské komunikace, sou-
časně i opravu chodníků a silničních obrub, 
aby došlo k opravě v rámci jednoho omezení. 
Rozsah tohoto omezení a jeho dopady na 
MHD včetně přesného harmonogramu prací 
rekonstrukce se v době vzniku tohoto článku 
a uzávěrky novin teprve připravuje.

Aleš Boháč, starosta 

také ulice 
Vrchlického 
se dočká 
rekonstrukce

Rekonstrukce ulice Vrchlického začala 
odfrézováním vrchní vrstvy komunikace. 
Čekalo se na opravy všech inženýrských sítí 
v komunikacích, které ji protínají. Jelikož 
se vše podařilo, může se finalizovat oprava 
i této páteřní komunikace v úseku od ulice 
Ščerbovského po ulici Těšínskou.

Aleš Boháč, starosta

zahájili jsme 
další rekonstrukci 
komunikace, nyní 
na ulici stranou

V druhé polovině října začala rekon-
strukce místní komunikace na ulici Stranou 
v Bartovicích. Během několika týdnů bude 
mít i tato „slepá ulice“ nový povrch.

Aleš Boháč, starosta

Rekonstrukce ulice Čapkova je již z poloviny 
hotova. V úseku od Káňů po ulici Karvinskou 
má již komunikace nový povrchový „koberec“ 
a také nové chodníky. 

Momentálně se pracuje na úseku od ulice 
Karvinská po odbočku k LDN, kde budou nové 
autobusové zastávky včetně nových zálivů 
a dojde také k novému uspořádání silničních 
pruhů v rámci komunikace. Vznikne zde slan-
gově řečeno tzv. „špuntovací zastávka“, kdy 
autobus opravdu omezí rychlost všech řidičů 
jedoucích z kopce. Město bohužel nechce vyho-
vět našemu požadavku úsekového měření, a to 

i přesto, že v tomto místě více než 60 % řidičů 
jezdí rychleji, než je nejvyšší povolená rychlost 
v obci. Jen pro zajímavost – před rekonstrukcí 
této komunikace zde byla naměřena nejvyšší 
rychlost projíždějícího vozidla 187 km/hod. 
Zmíněná úprava však bohužel omezí i slušné 
řidiče, nicméně je pro bezpečnost silničního 
provozu a jeho účastníků nezbytná.

Celá stavba včetně opravy úseku až po ulici 
Fryštátskou by měla končit v druhé polovině lis-
topadu.

Aleš Boháč, 
 starosta

rekonstrukce ulice Čapkova
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Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parla- 

mentu České republiky se konaly ve dnech 
8.–9. 10. 2021. V seznamu šesti okrsků naše- 
ho městského obvodu bylo celkem zapsáno 
5138 voličů. Z toho se k volbám dostavilo 
62,11 % osob. Odevzdáno bylo 99,37 % plat- 
ných hlasů. Ve srovnání s předešlými vol- 
bami v roce 2017 byla letos účast vyšší o ne- 
celých 5 % obyvatel (konkrétně o 4,76 %). 
Přesné údaje o výsledcích voleb v jednot-
livých okrscích našeho městského obvodu 
se dozvíte na stránkách www.volby.cz.

(red)

Magistrát města Ostravy nás informoval, že 
v rámci programu ke zlepšení kvality ovzduší ve 
zdejší aglomeraci bude probíhat účinná kontrola 
plnění požadavků kladených na provozovatele 
spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší, 
tedy zejména dodržování pravidelných technic-
kých kontrol kotlů, spalovaného paliva, insta-
lace a provozu kotlů v souladu s pokyny výrobce 
a dodavatele apod. Vzhledem k tomu, že samotná 
identifikace domácností, které jsou vytápěny spa-
lovacími stacionárními zdroji na pevná paliva, 
patří mezi nejdůležitější části celého procesu, 
budou se kontroly soustředit mimo jiné na loka-
lity s vysokým podílem domácností využívající 
pevná paliva a také neformálními stížnostmi na 

obtěžování kouřem. Občané mohou podněty zasí-
lat buď starostovi městského obvodu na email: 
abohac@radvanice.ostrava.cz, nebo na Magistrát 
města Ostravy na email: mgerzova@ostrava.cz. 

Jsme si vědomi, že realizací výše uvedeného 
postupu může být odhalena řada případů neplnění 
zákonných povinností. Primárním účelem je však 
zajištění dalšího řádného provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů, nikoli ukládání a vymáhání 
sankcí, které by se měly uplatňovat převážně v těch 
případech, kdy náprava není dosažitelná prostřed-
nictvím nápravných opatření nebo kdy protiprávní 
provoz spalovacích stacionárních zdrojů vede ke 
stížnostem a obtěžování kouřem a zápachem.

Zdroj: Magistrát města Ostravy, odbor OŽP

Kontrola plnění požadavků kladených 
na provozovatele spalovacích zdrojů

Upozornění 
k odstranění 
a okleštění 
stromoví a jiných 
porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) 
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), 
v platném znění, vyzýváme tímto upozorně-
ním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes 
něž vede nadzemní elektrické vedení nebo 
na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidel-
nému odstraňování a oklešťování stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spo-
lehlivé provozování zařízení distribuční sou-
stavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., jakožto provozovatele distribuční sou-
stavy. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení 
je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 
3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je 
souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodo-
rovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. 

Odstraňování a oklešťování stromoví 
a jiných porostů se provádí v období vege-
tačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neod-
straní stromoví a jiné porosty ani po před-
chozím upozornění a stanovení rozsahu, 
má provozovatel distribuční soustavy právo 
odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné 
porosty, provádět likvidaci odstraněného 
a okleštěného stromoví a jiných porostů ohro-
žujících bezpečné a spolehlivé provozování 
zařízení distribuční soustavy. 

Věříme, že uvedené opatření přispěje 
k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek 
elektrické energie všem jejím uživatelům. 

Více informací včetně videonávodu k bez-
pečnému provedení ořezu stromoví najdete 
na internetových stránkách www.cezdistri-
buce.cz/orezy. ČEZ Distribuce, a. s.

Jistě všichni víme, že vinou pandemie se pozasta-
vila činnost v našich spolcích. Vůbec jsme se nemohli 
věnovat akcím s dětmi škol. Vedení školy nás však 
příjemně překvapilo. Na pozemku školy byla vybu-
dována krásná a praktická přírodovědná učebna.

Ani my jsme úplně nezaháleli a věnovali jsme 
se úpravám spolkové budovy a jejího okolí. Do 
klubovny i do moštárny vcházíme novými dveřmi, 
prohlédla i naše bývalá zahrada, kde za velké pod-
pory městského obvodu a zdejších hasičů vzniká 
venkovní společenský prostor. Od 15. srpna pra-
videlně moštujeme. V sobotu 25. září jsme se 
po dvou letech sešli na výroční členské schůzi. 
Plánujeme také návštěvu Flory Olomouc.

Poslední letošní akcí, kterou chceme usku-
tečnit pod vedením paní Hanky Bártové, bude 
„Adventní příprava na vánoce“. Srdečně zveme 
i nezahradkáře ve středu 24. listopadu v 17:00 ho- 
din do naší klubovny ve dvoře úřadu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat f irmě 
pana Richarda Folvarčného, která nám zvele-
bila naši budovu a okolí. Dále děkujeme panu 
Radvanovskému z údržby městského obvodu, bez 
jehož pomoci bychom asi nezačali moštovat. A na 
závěr patří velký dík manželům Domesovým, 
kteří ochotně věnují svůj volný čas moštárně.

Za výbor zahrádkářů z Radvanic 
M. Pěčková

z činnosti zahrádkářů v radvanicích

Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., je organi-
zace nabízející profesionální psychoterapii po 
telefonu zdarma. Poskytujeme zcela unikátní 
službu založenou na dostupnosti, nízkoprahovosti 
a přístupnosti všem napříč republikou. 

Jak fungujeme Q

Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době 
linky Vás automaticky spojíme s jedním z psycho-
terapeutů. Ten se Vám bude až 50 minut věnovat. 
Vy jako klient zůstanete v anonymitě. Terapeut se 
přizpůsobí Vám, Vaší situaci a tomu, co potřebu-
jete řešit. Bude Vám naslouchat a nebude Vás nijak 
soudit. Může Vám pomoci lépe pojmenovat, co 
aktuálně prožíváte, dodat sílu a pomoci najít další 
směřování. Pokud budete mít zájem, můžete se 
spolu domluvit na dalším hovoru a rezervovat si 
termín své distanční psychoterapie. Ty můžete na 
lince uskutečnit až tři nebo šest, pokud Vaše trá-
pení pochází z postižení živelnou pohromou.

Koho na lince uslyšíte  Q

Momentálně na lince pracuje přes 30 psycho- 
terapeutů, kteří prošli akreditovaným psycho-
terapeutickým výcvikem a splňují kvalifikační 
kritéria členství v ČAP a dalších profesních orga-
nizacích. Zároveň mají k dispozici 7 supervizorů, 
kteří jim poskytují neustálou podporu. Průběžně 
hledáme další odborníky, kteří by se k nám přidali 
a pomáhali těm, kteří to potřebují. 

Proč jsme potřeba Q

Pandemie ukázala, jak moc je potřeba mít 
k dispozici dostupnou terapii. Prokázala také, že 
je možné nabízet kvalitní službu i bez osobního 

kontaktu v pracovně tera-
peuta, že terapie po telefonu je funkčním způso-
bem terapeutické práce. Výhodami setkávání po 
telefonu je možnost zůstat v anonymitě, v bezpečí 
a v prostoru, který klient zná a který si sám vybere. 
A na Sluchátku navíc nabízíme i velmi vstřícnou 
pracovní dobu. Pokud klient přesto nemůže zavolat 
na linku v provozních hodinách, je mu k dispozici 
jednoduchý formulář na linkasluchatko.cz. Po 
jeho vyplnění se mu jeden z terapeutů linky ozve 
zpět. 

Sluchátko po pandemii  Q

Nízká znalost péče o vlastní duševní zdraví 
v ČR zapříčiňuje, že lidé často nevyhledají odbor-
nou pomoc. Spousta lidí nepozná, že mají pří-
znaky psychického onemocnění, případně si to  
nechtějí připustit. A pokud si to přece jen připustí, 
potýkají se s tím, že je u nás duševní zdraví a cho-
zení k psychoterapeutovi (či psychiatrovi) stále 
ještě tabu. Proto je terapeutická linka Sluchátko 
unikátním řešením. Snažíme se terapii detabui-
zovat a svou nízkoprahovostí ji učinit dostupnou 
všem. Ti, kteří se stydí nebo si nejsou jistí vyhle-
dáním pomoci, u nás najdou velkou míru anony-
mity. Ti, kteří o terapii mnoho nevědí a nevěří v její 
přínosy, si na Sluchátku mohou terapii vyzkoušet 
a najít směr, který jim nejvíce vyhovuje. A těm, 
kteří ve svém okolí psychoterapeuta nenajdou, se 
po telefonu otevře cesta do světa terapie nejen na 
lince, ale i ve formě doporučení navazující terapie, 
pokud o ni klient projeví zájem. 

Terapeutická linka Sluchátko

sluchátko – psychoterapie na drátě
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v měsíci listopadu
Kalendář událostí

3.11. 14:00
KD Radvanice  
– Odborná přednáška

4.11. 15:00
KD Bartovice  
– Odborná přednáška

4.11. 14:00
SPCCH Radvanice  
– Výroční členská schůze, 
restaurace Taurus

10.11. 14:00
KD Radvanice  
– Oslava jubilantů 2021

16.11. 15:00
KD DPS Bartovice – 
Tombola

16.11 15:00
SPCCH Radvanice  
– Výborová schůze,  
KD Radvanice

24.11. 16:00
Radnice MěOb  
– Rozsvícení vánočního 
stromu

25.11. 15:00
KD Bartovice  
– Dušičkové rozjímání

27.11. 10:00
Radnice MěOb  
– Vítání občánků

Akce se konají v souladu s aktuál-  Q

ními mimořádnými a ochrannými 
opatřeními ke covidu-19.

akce v knihovně
radVaNICE 
tĚŠÍNsKÁ 307

Duše, dušičky a ducháčkové  Q

výtvarná dílna pro děti 
vyrábíme duchy, strašidýlka a bubáky
čtvrtek 4. listopadu | od 13 do 15

Swap rostlin a semen  Q

burza rostlin a semen 
listopad | během půjčování 

Podzimní vitamínový test Q

velký zábavný test pro děti 
o vitamínech, které potřebujeme
listopad | během půjčování 

KLUB SLUNÍČKA

Pod pohádkovou peřinou  Q

klub pro nejmenší čtenáře s aktivitami a čte-
ním | čtvrtek 25. listopadu | od 10 do 11

BartOVICE 
BartOVICKÁ 459

Veselá strašidýlka  Q

výtvarná dílna pro děti plná strašidel
úterý 2. listopadu | od 13 do 15

Sysli syslí na zimu  Q

test pro děti | listopad | během půjčování 

Jak moc dlouhá je…? Q

turnaj pro čtenáře | listopad | během půjčování

KLUB BARTÍK

Co to šustí pod listím? Q

klub pro nejmenší čtenáře s aktivitami 
a čtením | úterý 9. listopadu | od 10 do 11

O statečné myšce Q

klub pro nejmenší čtenáře s aktivitami 
a čtením | úterý 23. listopadu | od 10 do 11
a pozvánka k sousedům…

Tvůrčí hnízdo Q

šijeme „tiché knihy“ pro děti
akce se koná na pobočce Hladnovská
středa 3. listopadu | od 9 do 11RaB noviny 4

Dne 12. 11. 2021 slaví 80 let naše milá 
maminka, tchýně, babička a prababička 

paní 

Anna Škutová

Hodně štěstí a hlavně zdravíčka do dalších 
let, to Ti ze srdíčka přejí dcery Jiřina a Jana 

s manželem Jaroslavem. Vnuci Rostislav a Jan 
s manželkou Lenkou, pravnoučata Honzíček 

a Valinka posílají prababičce velikánskou 
sladkou pusinku.

Místosta rostka 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. dv. 14) s platným občanským 
průkazem a rodným listem dítěte. 

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

Martina Stankušová,  
místostarostka

Akce se konají v souladu s aktuál-
ními mimořádnými a ochrannými 
opatřeními ke covidu-19.

radvaničtí senioři 
v ludvíkově

I v letošním roce se po různých covidových 
opatřeních podařilo v září zorganizovat týdenní 
pobyt v Ludvíkově v Jeseníkách. Program byl 
bohatý. Navštívili jsme Karlovu Studánku, pro-
hlédli jsme si Vrbno pod Pradědem a jeho okolí. 
Kdo mohl, udělal si výšlap na Praděd. Navštívili 
jsme v Holčovicích africké muzeum SAFARI, 
prošli jsme se lázněmi Jeseník a navštívili tam 
také trhy. Ke konci pobytu byl pro nás připra-
ven večer s hudbou. V průběhu týdne nás krátce 
navštívili pan starosta Aleš Boháč s paní mís-
tostarostkou Martinou Stankušovou. Za dobrou 
organizaci pobytu patří poděkování paní Evě 
Stoškové a pak také za finanční podporu měst-
skému obvodu Radvanice a Bartovice.

Marie Pěkníková, kronikářka KD Radvanice
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Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám. 
Jen brána vzpomínek zůstala dokořán. 
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 9. listopadu 2021 je tomu rok,  
co nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, tchán, 
dědeček, švagr, strýc a kamarád, pan 

Vladimír Prokeš

Za celou rodinu manželka Jana.

zájezd členů spCCH 
radvanice

Pohodový zájezd pro své členy i př íz-
nivce připravilo SPCCH Radvanice v měsíci 
září. Sraz účastníků byl před základní školou 
v Radvanicích a odjeli jsme směr Karviná na 
exkurzi Farmy Bezdínek, na prohlídku skle-
níků v Dolní Lutyni. Provázel nás vedoucí 
farmy a seznámil přítomné s pěstováním raj-
čat a okurek v prémiové kvalitě, bez pesticidů 
a s minimální spotřebou vody. Výpěstky bylo 
možno zakoupit v jejich podnikové prodejně.

Pokračovali jsme do Karviné na prohlídku 
šikmého kostela. Taktéž tam jsme byli očeká-
váni a prohlídka byla zakončena odborným 
výkladem.

Dojeli jsme do Fryštátu, kde byla napláno- 
vána volná prohlídka města. Čas jsme využili 
k posezení v restauraci nebo v cukrárně.

Za dobrou přípravu a organizaci děkujeme 
vedoucí zájezdu paní Sabině Trefné.

SPCCH Radvanice

Křest knihy a výstava obrazů

Čas od času se dozvíme o velkých úspěších 
některých z dětí našeho městského obvodu a moc 
rádi takové děti představíme. Nyní se podělíme 
o úspěchy čtrnáctileté Kateřiny Holoubkové 
z Radvanic, která se věnuje fyzicky i finančně 
náročnému sportu – jízdě na koních. Ačkoliv ji 
nikdo ke koním nevedl, nezapřela v sobě geny po 
svém dědečkovi. Ten sice již zemřel, ale Katka 
už od mala tíhla ke koňskému hřbetu více než ke 
kolotočům v lunaparku. Ve druhé třídě začala 
navštěvovat klub Mušketýr ve Slezské Ostravě, 
kde se naučila nejen o koně se starat, ale také na 
nich jezdit a závodit. Ve třinácti letech dostala od 

rodičů svého prvního koně a rodina si tak založila 
vlastní stáj, aby se mohla Katka hlásit sama na 
závody. Začala reprezentovat Českou republiku 
v tzv. všestrannosti, která se skládá z drezury, par-
kuru a crossu. Trenéři za Katkou a jejím koněm 
jezdí až z Pardubic a Brna. Největším úspěchem 
je jistě 1. místo na závodech v Polsku, ale téměř 
v každém závodě Katka obsazuje přední příčky 
do 10. místa. Ačkoliv soutěží zatím v kategorii 
dětí do 15 let, brzy si sáhne na závody v kategorii 
starších závodníků. Přejeme jí, aby se jí v závo-
dech dařilo a se svým koníkem dosahovala těch 
nejlepších umístění. (red)

Dne 10. září bylo ve Společenském domě 
v Bartovicích živo. Na 38 obrazech, které vyzdo-
bily všechny prostory tohoto kulturního stánku, 
mohli návštěvníci zhlédnout věrné kopie děl 
Pabla Picassa od známého malíře Ivo Nováka, 
rodáka z Václavovic.

Přivítána byla asi stovka pozvaných hostů, 
kteří si ve slavnostně vyzdobeném sále vyslechli 
průvodní slovo z úst Venduly Šuterové, jež spolu 
se slavnostní výzdobou rozsvítila sál Společen-
ského domu.

Následoval projev Dalibora Sládka, autora 
knihy „Dětství“, která vyšla jako první díl auto-
biografie nazvané „Neobyčejně obyčejný život 
Robilada Kedalse“. Poté přivítal za srdečného 
potlesku všech přítomných své učitele z tehdejší 
bartovické základní školy – Ilonu Palkovskou, 
Milenu Šotovou a Karla Krátkého. Po předsta-
vení knihy pozdravil hosty starosta městské- 
ho obvodu Aleš Boháč a následoval samotný 
křest.

Celý večer probíhal za sváteční a poho-
dové atmosféry, kterou umocňovala swingová 
muzika a světové evergreeny v podání kapely 
SaxQuartet. O dobré víno, burčák a jiné dobroty 
nebyla nouze.

Vystoupení bývalé vicemistryně České re- 
publiky ve stepu Veroniky Kubínové se stalo 

třešničkou na pomyslném dortu této společen-
ské akce.

Spokojení hosté si odnášeli knihy ještě vonící 
tiskařskou barvou podepsané autorem. 

Pokud jste samotný křest promeškali, nemu-
síte upadat na mysli. Knihu, která popisuje 
zážitky ze života v Bartovicích a také postup-
nou proměnu jejich struktury, lze zakoupit ve 
vinném sklepě U Sládků nebo prostřednictvím 
e-mailu: vinnysklepusladku@gmail.com.

Přejeme knize s nádherně zpracovaným oba-
lem, veselými obrázky a zajímavým textem, 
ať se dobře čte a čtenáře pobaví i poučí. A ať se 
všichni, kdo ji přečtou, nedočkavě těší na její 
druhý díl, jenž ponese název „Dospívání“.

 Dalibor Sládek

závodnice na koních



Bartovice 
informují 

Prvního září bylo slavnostně otevřeno 
nové multifunkční hřiště u naší školy. Je 
krásné, velké, proto jej často při nedešti-
vém počasí využíváme v hodinách tělesné 
výchovy a zejména odpoledne v rámci školní 
družiny. Děti mají z postaveného hřiště vel-
kou radost! 

Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického, 

odloučené pracoviště Bartovická 
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plavání dětí  
z mŠ radvanice 

Hurá, tak jsme se dočkali! V polovině září 
jsme odstartovali plavecký kurz pro děti ve spo-
lupráci s bazénem Mexiko. V minulém školním 
roce jsme bohužel odplavali vzhledem k situaci 
s pandemií covid-19 pouhých 5 lekcí. O pla-
vání byl obrovský zájem, a proto se na některé 
děti z kapacitních důvodů bohužel nedostalo. 
Nemusejí být však smutné, v příštím školním 
roce budou mít možnost přihlásit se znovu. 
Na bazén jezdíme každý čtvrtek a děti lekce 
ohromně baví. Sportu zdar a plavání obzvlášť!

MŠ Radvanice

V dopoledních hodinách 21. 9. 2021 navští-
vily starší děti v MŠ Radvanice studentky 
Lékařské fakulty OU s projektem „Nemocnice 
pro medvídky“. Přišly dětem pomoci potla-
čit strach z bílých plášťů. Děti si mohly do 
mateřské školy přinést svou plyšovou hračku, 
se kterou pak pracovaly. Vyzkoušely si, jak 
obvazovat poranění, vyšetřily svým plyšovým 
kamarádům uši, podívaly se do krku, poslechly 
si tlukot srdce a také správné dýchání fonendo-
skopem. Následně je čekala operace velkého 

plyšového medvěda, při níž se děti pokusily 
najít ošklivou černou plíci, kterou bylo nutné 
odstranit z těla pryč. Současně si děti pro-
hlédly ostatní orgány v těle medvěda. Někteří 
nás svými vědomostmi příjemně překvapili. 
Děti si také prohlédly reálné fotografie chirur-
gických sálů a pokusily se pojmenovat osoby, 
které by v nemocnici mohly potkat. Nám 
i dětem se tato akce velmi líbila a budeme se 
těšit třeba příště. 

MŠ Radvanice

Nemocnice pro medvídky – 
akce pro děti z mŠ radvanice

Dne 4. října zástupci Ostravských měst-
ských lesů a zeleně s.r.o.,  Z+M Par tner, 
spol. s r.o., místostarostka městského obvodu, 
ředitelka školy, zahrádkáři a žáci V. A slav-
nostně otevřeli přírodní zahradu – projekt 
Učíme se na zahradě, který je financován ze 
Státního fondu životního prostředí ČR a ško-
lou. Všichni pak společně obdivovali pří-
rodní prvky: alpínovou skalku, geologickou 

expozici, lesní dendrofón a expozici dřeva, 
školu stopování – lesní zvěř, př íst řešek 
s tabulí a ohniště. Žákům V. A to nedalo a hned 
následující slunečný den se v rámci hodiny 
výtvarné výchovy vydali kreslit bylinky, 
trvalky, kameny a vše, co je na zahradě zauja- 
lo. Věříme, že zahrada a pobyt venku bude 
nedílnou součástí naší výuky.

Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického 

slavnostní otevření 
přírodní zahrady



V pátek 24. 9. 2021 se v našem oblíbeném Kouparku v rámci pravidelného odpoledního a večerního programu 
pro děti, zakončeného závěrečným promítáním letního kina, konal také první benefiční koncert Nadačního fondu 
MY.

Hlavní postavou celého kulturního zážitku byla charismatická a velmi oblíbená rodačka z Frýdku-Místku, zpě-
vačka Kaczi, která nejen skvěle zpívá a její pop-folkové písně rozveselí snad každého, ale sama se také doprovází 
na akordeon.

Celý koncert se uskutečnil za podpory městského obvodu Radvanice 
a Bartovice a výtěžek z dobrovolného vstupného, téměř sedm tisíc 
korun, tak může nadační fond použít na úpravu koupelny Lucie Víchové 
z Radvanic, která od malička trpí dětskou mozkovou obrnou. Drobné 
úpravy koupelny jí tak alespoň částečně pomůžou zjednodušit každo-
denní fungování. 

Tímto všem, kteří dobro-
volným vstupným přispěli 
na dobrou a smysluplnou věc, 
moc děkujeme!

Ještě před zahájením celé- 
ho koncertu pan starosta Aleš 
Boháč vylosoval několik šťast-
ných dětí, které se zúčastnily 
odpoledních soutěží, a odmě-
nil je nějakou tou maličkostí. 
Zároveň potěšil občany měst-
ského obvodu Radvanice 
a Bartovice novou informací 
– že právě probíhá výběr doda-
vatele na dokončení zbývající 
části dna bývalého bazénu, 
kde by neměly chybět tenisové 
kurty, multifunkční sportovní 
hřiště.  Nadace MY

Na konci zář í jsme navštívili knihovnu 
v Radvanicích, kde nám paní knihovnice při-
pravily „pohádkový park“ př ímo v parku 
vedle knihovny. I když počasí bylo nevlídné, 
vůbec nám to nevadilo! Žáci byli rozděleni do 
dvojic a plnili „pohádkové úkoly“. Pracovali 
s knihami, obrázky i různými pohádkovými 
předměty. Všichni se do plnění úkolů pustili 
s vervou a moc jsme si „pohádkování“ společně 
užili. Velmi děkujeme knihovnicím za pří-
jemné dopoledne. 

Radmila Sulková, 
ZŠ Vrchlického,  

odloučené pracoviště Trnkovecká
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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	

PODZIMNÍ VÝLOV 
13. 11. 2021 od 9.00 do 13.00

V ŠENOVĚ U OSTRAVY, UL. K POTOKU 77, NEJSME RYBNÍK 
U HLAVNÍ CESTY ODBOČTE DLE CEDULE U STK 

p. HORVÁTHOVÁ
wwww.rybysenov.cz

OBČERSTVENÍ: 
SMAŽENÝ KAPR + BRAMBOROVÝ SALÁT 

RYBÍ HRANCLE, KARBENÁTKY, RYBÍ SALÁT, PIVO, LIMO,
MEDOVINA, SVAŘÁK, SLIVOVIČKA, BECHER atd. 

PRO INFO VOLEJTE 737 959 458

PRODEJ RYB BEZ OMEZENÍ

pohádková knihovna

- inzerce

sBÍrKa 
pOtraVIN
podzimní kolo 20. 11. 2021

Sbírka potravin je dnem solida-
rity, při kterém může každý pomoci 
tím nejjednodušším způsobem, darem 
trvanlivých potravin a drogerie. 

Sbírka je organizována ve všech kra-
jích potravinovými bankami a Českou 
federací potravinových bank ve spolu-
práci se Svazem obchodu a cestovního 
ruchu a Asociací společenské odpověd-
nosti, se sociálními partnery Charita 
Česká republika, Armáda spásy, 
NADĚJE a Slezská diakonie a obchod-
ními řetězci Albert, Billa, dm droge-
rie markt, Globus, Kauf land, Lidl, 
MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, 
Tesco, Rohlik.cz a Košík.cz. Hlavním 
přepravním par tnerem je Raben 
Logistics Czech. Sbírka potravin je rea-
lizována pod záštitou ministra země-
dělství Miroslava Tomana a Evropskou 
federací potravinových bank.
Jak to funguje

Navštivte nejbližší obchod zapo-
jený do Sbírky potravin. Všechny tyto 
obchody naleznete na www.sbirkapo-
travin.cz. Nebo nás podpořte online 
přes rohlik.cz, iTesco nebo kosik.cz.

Ke svému nákupu přihoďte trvan-
livou potravinu nebo drogerii. Za 
pokladnami darujte potraviny dob-
rovolníkům, poznáte je snadno podle 
zelené zástěry s logem sbírky.

Vybrané potraviny budou převe-
zeny do nejbližší potravinové banky, 
kde se roztřídí, zkontrolují a připraví 
pro odběratelské neziskové organi-
zace. Potraviny se dostávají ke koneč-
ným klientům. Často se jedná o matky 
samoživitelky, osamělé seniory či 
rodiny v krizi.

Zdroj: Charita Ostrava

Benefiční koncert
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