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U příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který při-
padá každoročně na 17. října, zorganizovali pracovníci zdejšího úřadu 
sbírku potravinové pomoci pro Potravinovou banku v Ostravě, která 
prostřednictvím neziskových organizací zajišťuje pomoc osobám 
v nouzi, rodinám s dětmi, rodičům samoživitelům, seniorům, lidem bez 
přístřeší apod. Nejen úředníci, ale i občané tak měli opět možnost cíleně 
pomoci těm, kteří v našem regionu žijí mnohdy ve velmi svízelných 
životních podmínkách často i pod hra-
nicí chudoby. Velké poděkování patří 
všem, kteří se do sbírky zapojili a díky 
nimž jsme v letošním roce mohli při-
spět potřebným lidem úctyhodnými 
229 kilogramy trvanlivých potravin 
a drogistického zboží. 

Děkujeme!   Ivana Bollogová,
vedoucí odboru SVaŠ

potravinová sbírka byla úspěšná

Veselé Vánoce!
Příjemné prožití vánočních svátků 
ve štěstí, zdraví, lásce, klidu a hojnosti
přeje městský obvod Radvanice a Bartovice.

V neděli 17. ř íjna 2021 v dopoledních 
hodinách se uskutečnil již 13. ročník tradiční 
Drakiády pořádané Sborem dobrovolných 
hasičů Ostrava ‑Radvanice a městským obvo-
dem Radvanice a Bartovice. Akce se již dru-
hým rokem konala na novém místě – na louce 
za vodojemem u Radvanické ulice. Letos nám 
přálo skutečně krásné slunečné počasí, ovšem 

tolik potřebný vítr bohužel chyběl a dostat 
draka do vzduchu byl opravdový sportovní 
výkon. I přesto bylo přihlášeno 65 draků! 
Téměř všechny děti se také účastnily malování 
draků pastelkami na papír. Krásnou atmosféru 
se svými zvířátky z balónků vytvořili Klauni 
z Balónkova, čímž potěšili všechny přítomné 
děti. Jako každý rok bylo pro účastníky připra-
veno občerstvení a tradiční brambory pečené 
v ohni – pečoky. 

Poděkování pat ř í  městskému obvodu 
Radvanice a Bar tovice a také cukrářství 
AKNEL za ceny pro vítěze jednotlivých kate-
gorií, přičemž jednou z cen byl jako obvykle 
dort ve tvaru draka. Poděkování patří rovněž 
všem účastníkům, kteř í st rávili př íjemné 
podzimní dopoledne na Drakiádě.

Roman Pecháček
Fotografie na zadní straně

drakiáda 2021

Statutární město Ostrava,
městský obvod  

Radvanice a Bartovice
Vás srdečně zve na tradiční

sIlVestrOVsKý
OhňOstrOj

31. prosince 2021 
ve 21:00 hod.

před budovou radnice MO
srdečně zve starosta Aleš Boháč



Rada městského obvodu na 66. schůzi 
konané dne 27. října 2021 mimo jiné
‑  rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Zavedení energetického manage-
mentu v Ostravě‑Radvanicích“ v zadávacím 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky a služby a o zaslání výzvy k podání 
nabídky uchazečům,

‑  schválila Příkaz č. 4/2021, kterým se stanoví 
plán inventur majetku městského obvodu,

‑  projednala majetkové záležitosti: rozhodla 
o schválení záměrů pronájmu pozemků pod 
garážemi, rozhodla o uzavření smluv o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, spočívající 
v povinnosti města na dotčených pozemcích 
strpět umístění staveb přípojek a umožnit pří-
stup k těmto stavbám v souvislosti s jejich pro-
vozem, opravami či odstraněním, rozhodla 

o udělení souhlasu s umístěním a provedením 
staveb, rozhodla o uzavření budoucích smluv 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
zakládající právo umístit a provést stavby na 
pozemcích města, 

‑  projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

‑  projednala f inanční záležitosti: rozhodla 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
a peněžních darů, schválila rozpočtové opatření,

‑  rozhodla o uzavření hromadné licenční 
smlouvy o veřejném provozování hudeb-
ních děl se společností OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Rada městského obvodu na 67. schůzi 
konané dne 10. listopadu 2021 mimo jiné
‑  souhlasila s návrhem na změnu obecně 
závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města 
Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alko-
holických nápojů na veřejném prostranství, 
o území se zákazem konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství v měst-
ském obvodu Radvanice a Bartovice,

‑  projednala majetkové záležitosti: rozhodla 
o uzavření smluv o pronájmu částí nemovi-
tosti restaurace, bývalé jídelny a motobaru 
v budově Společenského domu v Bartovicích, 
souhlasila se svěřením 2 ks dopravních auto-
mobilů v celkové účetní hodnotě 7.686.014 Kč 
od Moravskoslezského kraje do majetku pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů, rozhodla 
o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti, spočívající v povinnosti 
města na dotčeném pozemku strpět umístění 
stavby přípojky a umožnit přístup k této stavbě 
v souvislosti s jejím provozem, opravami či 
odstraněním, rozhodla o schválení záměrů 
pronájmu pozemků pod garážemi, rozhodla 
o udělení souhlasu s umístěním a provedením 
staveb, rozhodla o uzavření budoucích smluv 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
zakládající právo umístit a provést stavby na 
pozemcích města, 

‑  projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

‑  projednala f inanční záležitosti: rozhodla 
o poskytnutí peněžního daru, schválila roz-
počtové opatření,

‑  rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám 
o dílo na opravy místních komunikací. 

Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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z jednání místní samosprávy

jedna z nejdelších 
místních komunikací 
ve správě obvodu je 
generálně opravená

Téměř jeden kilometr dlouhá komunikace 
na ul. Karvinská dostála také své generální 
opravy. Byly zde položeny nové asfaltové 
vrstvy. Opravy byly koordinovány se sou-
běžně probíhající výměnou vodárenského 
a plynárenského zařízení a rekonstrukcí 
chodníku na jedné polovině komunikace. 
Pod zbývající polovinou starého chodníku je 
bohužel ještě zastaralé plynárenské potrubí, 
které majitel Gasnet zatím měnit nechce. 
Přes šest let dopředu jsme plánovali opravy 

našich komunikací s kanalizací a plynaři. 
Díky součinnosti věříme v jejich delší život-
nost. Děkujeme za pochopení a trpělivost 
občanů při tak rozsáhlých pracích, které 
proběhly poprvé od doby výstavby zdejších 
komunikací.  Aleš Boháč, starosta

Nový přechod 
pro chodce 
na Olšáku

Na ulici Těšínská v blízkosti zastávky 
Olšák byl dokončen nový přechod pro 
chodce. Ačkoliv je komunikace krajskou, 
chtěli jsme vyhovět požadavku obyvatel, aby 
na horizontu kopce vznikl tento bezpečný 
dopravní prvek. Z kraje bychom se realizace 
jen tak nedočkali, proto jsme přistoupili 
k financování akce z prostředků městského 
obvodu.  Aleš Boháč, starosta

Ulice stranou 
je také opravena

Další z opravených místních komunikací 
je ulice Stranou. Zde po odfrézování povr-
chu bylo bohužel zjištěno, že se pod asfal-
tem nenachází žádná konstrukční vrstva. 
Prakticky byl asfalt položen rovnou na 
hlínu. Nechtěli jsme provést jen „nekvalitní 
údržbu“, ale komunikaci opravit pořádně, 
proto nabrala stavba na zpoždění oproti plá-
novanému času rekonstrukce. Muselo dojít 
k odtěžení 30–40 cm vrstvy staré zeminy, 
která byla vyměněna za nový pevný kon-
strukční podklad. Na něho pak mohla být 
položena vrchní vrstva asfaltu. Děkujeme 
obyvatelům za jejich trpělivost.

Aleš Boháč, starosta

V našem městském obvodě máme 
již třetí venkovní posilovnu, tzv. 
workoutové hřiště. Vyrostlo vedle 
hasičské zbrojnice v Bartovicích 
a svým rozměrem 11 x 7,2 metrů je 
zdejším největším. Hřiště je určeno 
široké veřejnosti, omezeno však pro-
vozním řádem. Na realizaci díla jsme 
od statutárního města Ostravy zís-
kali dotaci 40 % z celkové ceny. 

Aleš Boháč, starosta

Workoutové hřiště v Bartovicích



O tom, že v Dolní Lutyni je farma Bezdínek, 
která pěstuje jako jedna z mála rajčata s certifi-
kátem „Bez pesticidů“, jsme měli jen kusé infor-
mace z televize. Jak takové pěstování vypadá, 
jsme chtěli vidět a poznat na vlastní oči. Zjistili 
jsme, že součástí farmy je návštěvnické cent-
rum, kde nám pracovníci v ukázkovém skle-
níku vysvětlí a ukážou, jak takové pěstování 
vypadá.

A co jsme se dozvěděli? Z 5 ha skleníků se 
denně expeduje až 30 tun rajčat do obchodních 
řetězců a ve výstavbě je dalších 3,5 ha. Sazenice 
se pěstují hydroponicky v organickém substrátu 
z kokosových vláken a k zálivce slouží dešťová 
voda ze střech skleníků, svedená do zásobních 
nádrží. Biologickou ochranu zajišťuje užitečný 
hmyz. O opylení se stará 35 000 čmeláků a jejich 
letový řád z kartonových úlů je řízen pomocí 
wi‑fi. Rostliny dorůstají výšky (délky) až 20 m 
a důmyslným způsobem jsou ovíjeny kolem 

pěstebních záhonů. Vytápění, zálivka, přihnojo-
vání, osvětlení a sklizeň jsou řízeny počítačem.

Prohlídka byla zdarma, trvala cca 60 minut 
a byla zakončena ochutnávkou čerstvě sklize-
ných rajčat, okurek a paprik. Jediný problém 
spočíval v dopravě. Přátelé Červený, Mužný, 
Sittková, Spáčilová a mikrobus bartovických 
hasičů pomohli tento problém v dopravě do 
Dolní Lutyně vyřešit a spolehlivě nás odvezli 
tam i zpátky.

Za výbor ZO ČZS Bartovice Anna Hálová

Na teplé letní dny můžeme jen vzpomínat, 
ale v našich zahrádkářských aktivitách jsme 
opět měli již tradičně dvě soutěže, a to soutěž 
„Nejtěžší cibule odrůdy GLOBO“ a soutěž 
„Slunečnice“, v níž se hodnotila nejen výška 
rostliny, ale i velikost květenství. 
Počítali jsme s tím, že hodnotit 
budeme během léta, jenže přírodě 
a počasí je jedno, s čím počítají bar-
tovičtí zahrádkáři, a termín hod-
nocení jsme museli posunout.
 Nejtěžší cibule GlOBO

Cibule této odrůdy má údajně 
vážit až 1 000 gramů. Na jar-
ním startu nás 21 obdrželo jako 
vždy tenkou, drobnou sazeničku. 
Snahou dopracovat se co nejlepšího 
výsledku měli všichni. Přes různé 
nástrahy se v cíli ocitlo 12 sou‑  
těžících. První tři místa obsadily: 
př. Dagmar Sembolová 146 g, př. 
Jaroslava Bergerová 140 g a př. 
Miroslava Červená 105 g. Uvedené 
dámy se mohly těšit z drobných 

věcných cen a všichni ostatní soutěžící pak 
dostali „za statečnost“ medaili Fidorky, i když 
jejich výpěstky měly ke kýžené hranici 1 000 g 
hodně daleko.
 slunečnice

Také tato soutěž byla pozna-
menána všežravými slimáky a nic 
nepomohlo, že ti nejvytrvalejší pře-
stali vysévat slunečnice až po ně‑ 
kolika pokusech. Oproti předcho‑ 
zím letům bylo méně soutěžících, 
i když na mnohých zahradách 
byly k vidění mohutné rostliny. 
Nejvyšší slunečnice vypěstovali: 
p. Jan Fajmon 410 cm, pí Simona 
Jendryková 323 cm a p. Otakar 
Slíva 264 cm. Největším květen-
stvím se mohli pochlubit: p. Simona 
Jendryková 27 cm, p. Otakar Slíva 
26 cm a pí Jarmila Holcová 25 cm. 
Odměnou všem vítězům byly drobné 
věcné ceny s motivem slunečnice.

Za výbor ZO ČZS Bartovice
Anna Hálová
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Tradiční soutěž v rybolovu Bučinský pohár se 
ve svém podzimním kole konal 23. 10. 2021.

Příznivé počasí zbarvilo rybník a jeho okolí 
krásnými barvami. I když těsně před vyhodno-
cením soutěže krátce zapršelo, neubralo to nic na 
skvělé náladě, jež každoročně u rybníka vévodí.

Chytalo se dvoukolově na místech, která 
si rybáři předem vybrali. Celkem startovalo 

33 rybářů, z nichž pouze jedna byla dívka, a to 
nejmladší účastnice – desetiletá Nela Kohutová, 
která skončila na krásném 6. místě. 

Z ulovených ryb se hodnotili pouze kapři. 
Celkem jich bylo uloveno 29.760 kg. Mimo kaprů 
byli uloveni i líni a cejni, ale ti se nevážili. A kdo 
získal Bučinský pohár 2021?

1. místo  Jaromír Dadák 10.680 kg
2. místo  František Beran    6.418 kg
3. místo  Eduard Týn    3.615 kg

K dobré pohodě u vody nechybělo ani občerstvení. 
Z dálky byla cítit vůně guláše, bramboráků i uze-
ných makrel. 

Děkujeme za spolupráci městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice a firmě Ryvafishing.  (red)

podzimní Bučinský pohár 2021 Bartovičtí zahrádkáři 
na cestách

Cílem naší exkurze plánované již od jara 
a vzhledem ke karanténě posunuté až na pod-
zim byl: Příbor, Kunín, Fulnek a Klimkovice. 
Na naší exkurzi jsme se především zaměřili 
na úpravy zeleně jak historické, tak nově 
zakládané.

V Příboře jsme si prohlédli historické 
náměstí s podloubím a rodný dům Sigmunda 
Freuda s výstavou uměleckých děl jeho prav-
nučky.

Další zastávkou byl Kunín, kde jsme se 
v zámeckém parku seznamovali s domácími 
a cizokrajnými dřevinami. Nevynechali 
jsme ani prohlídku zámku, kde nás velmi 
informované průvodkyně seznámily s histo-
rií zámku a parku. Všechny nás zaujalo, že 
na přelomu 18. a 19. století byla tehdejší maji-
telkou zámku založena škola pro 100 nada-
ných chlapců a dívek od 5 do 15 let ze všech 
sociálních vrstev a bez ohledu na nábožen-
ské vyznání. Výuka probíhala 6 dní v týdnu 
od 5 do 19 hod. Na svou dobu byla výuka 
moderní, a proto byla Metternichem zaká-
zána. Ze známých osobností zde studoval 
i František Palacký.

Dalším navštíveným městem byl Fulnek, 
který nás již z dálky vítal zámkem s nově 
opravenou fasádou. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o soukromý majetek, je nepřístupný 
stejně jako zámecký park. Ve Fulneku nás 
upoutalo krásně upravené náměstí a ani se 
nechtělo věřit tomu, že podle dobových foto-
grafií z roku 1945 bylo město Fulnek druhé 
nejzničenější město Československa a na 
náměstí stála pouze ruina radniční věže. 
Rovněž jsme zde navštívili nově upravené 
muzeum J. A. Komenského.

Na závěr exkurze jsme si prohlédli 
lesopark a lázeňský park v Klimkovicích.

Plní zážitků z pěkného dne jsme se vrátili 
domů. Naše exkurze se vydařila také díky 
grantu městského obvodu.

Za výbor ZO ČZS Bartovice
Anna Hálová

Ohlédnutí za létem

Farma Bezdínek – ekologická továrna na rajčata zájezd členů 
zO spcch

Listopad, ideální čas na cestování. Proto 
se členové místní organizace Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami rozhodli pro 
výlet do Krakowa – historicky nejkrásnějšího 
města v Polsku, které je zapsáno na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO. Navštívili jsme 
hrad Wawel, Hlavní náměstí, židovskou čtvrť 
Kazimerz. Úžasná byla návštěva katedrály na 
Wawelu s audiovýkladem. Všichni jsme byli 
nadmíru spokojeni, a proto bychom chtěli tímto 
poděkovat paní Sabině Trefné za zorganizování 
zájezdu.

ZO SPCCH Radvanice



v měsíci prosinci
Kalendář událostí

1.12. 14:00 KD Radvanice – Adventní 
společenské posezení

7.12. 17:00
Římskokatolický kostel 
Radvanice –  
Benefiční koncert

9.12. 15:00 KD Bartovice –  
Možná přijde i Mikuláš

9.12. 14:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

11.12. 9:00 SPCCH Radvanice – 
Zájezd – vánoční trhy

12.12 17:00
Římskokatolický kostel 
Radvanice –  
Adventní koncert

14.12. 15:00 KD DPS Bartovice – 
Mikuláš

15.12. 14:00 KD Radvanice –  
Vánoční posezení s nadílkou

22.12. 15:00 KD Bartovice –  
Vánoce s tombolou

30.12. 15:00 KD Bartovice –  
Silvestr v klubu

Akce se konají v souladu s aktuál-  Q

ními mimořádnými a ochrannými 
opatřeními ke covidu-19.

akce v knihovně
radVaNIce 
tĚŠÍNsKÁ 307

Ozdobáčci Q

výtvarná dílna pro děti | vyrábíme vánoční 
ozdoby | čtvrtek 9. prosince | od 13 do 15

Koleda, koleda… Q

vánoční test pro děti | prosinec | během půjčování 

KLUB SLUNÍČKA
Než zacinká zvoneček Q

klub pro nejmenší čtenáře s aktivitami 
a čtením | čtvrtek 16. prosince | od 10 do 11

BartOVIce 
BartOVIcKÁ 459

Vůně Vánoc Q

výtvarná dílna pro děti | vyrábíme ozdoby na 
stromeček | úterý 7. prosince | od 13 do 15

Pohádky ve sněhových vločkách Q

test pro čtenáře | prosinec | během půjčování
Vánoční popletená písmenka Q

turnaj pro čtenáře | prosinec | během půjčování

KLUB BARTÍK
Zima je tu Q

klub pro nejmenší čtenáře s aktivitami 
a čtením | úterý 14. prosince | od 10 do 11
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Krásné životní jubileum 80 let oslavil pan 
Jaromír Kaloč, dlouholetý obyvatel Bartovic. 
Spolu se svou manželkou přivítal návštěvu 
pana starosty Aleše Boháče v úžasné zdravotní 
i osobní pohodě. Osmdesátiny oslavil také pan 
Jindřich Mrňka z Radvanic, kterého s přáním 
a kytičkou navštívila paní místostarostka Martina 
Stankušová. Úctyhodných 92 let slavila paní 
Olga Karásková z Radvanic, která také přivítala 
návštěvu paní místostarostky.

Oba zástupci městského obvodu srdečně 
pogratulovali a popřáli oslavencům do dalších let 
stále pevné zdraví, životní elán a příjemné spo-
lečné chvíle v kruhu rodiny.  (red)

lidé darují lidem
Také letos můžete nakoupit dárky pod stro-

meček na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré 
peníze, které se zde vyberou, putují Mobilnímu 
hospici Ondrášek a jeho pacientům. Díky těmto 
finančním příspěvkům mohou umírající strávit 
své poslední chvíle doma mezi svými blízkými.

A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? 
Jednoduše. Zapojit se může každý hned dvěma 
způsoby. Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, 
uvařit, nabídnout své služby jako například 
kurz šití nebo výměnu pneumatik a darovat na 
tržiště. Fantazii se rozhodně meze nekladou. 
V minulém roce bylo mimo jiné velmi žádané 
cukroví nebo vánočky. Pokud chcete něčím při-
spět, dejte vědět Mirce Galajdové na mhondra-
sek2004@gmail.com nebo 777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro 
radost sobě nebo svým blízkým a tím pomoct 
lidem na konci jejich života. Celá částka je 
darem pro Mobilní hospic Ondrášek. 

Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte 
na www.trzisteradosti.cz. 

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dárek, 
který má smysl, a splňte tak nevyléčitelně 
nemocným poslední přání.

Mobilní hospic Ondrášek

Veselé vánoční 
slití oleje

Uklizený a nazdobený byt, svítící strome-
ček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně 
smaženého kapra a dalších tradičních dob-
rot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni 
olej teče proudem a po řízku s chutí sáhne 
i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. 
Pokud olej už dávno třídíte, není co vysvět-
lovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je 
přesně tohle ta správná doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vánoč-
ních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad 
v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního 
potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda není 
zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácností, 
které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste 
tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít 
doma prázdnou PET láhev s víčkem a zbylý olej 
z kuchyně místo do odpadu přelít do ní. 

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny 
ty filety z kapra nebo hory křupavých řízečků, 
až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen 
mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy 
z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do 
mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. 
Kapka ke kapce a uvidíte, že po svátcích máte 
PET láhev plnou. A přidat můžete i zapomenutý 
kus pevného tuku, který se najde v lednici zastr-
čený někde vzadu ještě od pečení cukroví. 

K nové tradici vánočního slévání použitého 
oleje tak můžete přidat i tradici povánoční pro-
cházky k olejové popelnici s naplněnou PETkou 
a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pustilo 
s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, 
aby naše popelnice ani o svátcích, ani v novém 
roce nikdy nepřetekly.   Odbor SŘDaŽP

Krásná životní jubilea

Manželé Kaločovi Q

Jindřich Mrňka Q

Olga Karásková Q



solná jeskyně
Pochmurný podzim zrovna vždy neláká 

k vycházkám do přírody, a proto jsme moc 
rádi, že nám městský obvod každoročně umož-

ňuje v  t uto dobu 
navštěvovat solnou 
jeskyni. Dět i  tak 
mohou v netradič-
ním prostředí pří-
jemně  relaxovat . 
P a n í   s p r ávc ov á 
jim vždy připraví 
spoustu hraček. Bá‑ 
bovičky, lopatky, 
kyblíky, ale  také 
a u t í č k a ,   k t e r á 
s i   obl í bi l i   ne jen 
chlapci. Nabíráním 
a   p ř e sy páván ím 

solných krystalků děti aktivně vdechují solné 
výpary, což přispívá ke zlepšení jejich zdra-
votního stavu. Děti se vždy na návštěvu solné 
jeskyně velmi těší a necelou hodinku zde strá-
venou si moc užívají.

MŠ Ostrava ‑Radvanice

V úterý 26. 10. si děti ze třídy Berušek užily Halloweenský den. Děti i paní učitelky přišly do 
školky v tematických kostýmech čarodějnic, kostlivců, dýní a dalších strašidel. Třída byla vyzdo-

bena halloweenskou výzdobou. Děti 
si užily strašidelného tance i sou-
těží, které si pro ně připravila paní 
lektorka tanečních aktivit. Nejvíce 
se jim líbila napínavá hra se židlič-
kami, kdy trénovaly rychlou a poho-
tovou reakci. 

Rovněž jsme dlabali dýni, která 
k tomuto svátku neodmyslitelně 
patří. Děti si také vyráběly straši-
delné dýně z papíru i z mandarinek. 
Naučili se strašidelnou písničku. 
Nakonec proběhla volná zábava 
v maskách. Celé dopoledne se velmi 
vydařilo, děti byly nadšené. 

Paní učitelky ze třídy Berušek
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S nesmírným zármutkem oznamujeme,  
že nás dne 7. 11. 2021 navždy opustil  

ve věku 68 let  
pan 

Miloš Moskva
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou  
uctí jeho památku. Zarmoucená rodina.

Dne 17. 12. 2021 si připomeneme  
3. smutné výročí,  

kdy od nás odešel náš milovaný

Ladislav Gavroň
Za celou rodinu, přátele a kamarády  
s láskou a úctou vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli 
k narozeninám přát. Jen kytičku a svíčku Ti na hrob 

dáme a budeme na Tebe vzpomínat.

Dne 4. prosince by se dožil 71 let pan 

Zdeněk Klocek
S láskou stále vzpomíná manželka Daniela, 

synové Zdeněk, René s rodinou  
a dcera Nikola s partnerem Zdenkem.

Dne 1. 12. 2021 vzpomeneme  
první smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan 

Alois Bryndač
Vzpomíná a nikdy nezapomene  
manželka Vlasta, sestra Miluše,  
synové Milan a Petr s rodinami.

poděkování 
O víkendu 2.–3. 10. 2021 proběhl v Ostravě 

1. ročník Klubových všestranných zkoušek 
přinášení retrieverů, pořádaných Retriever 
klubem – spolek (RK CZ) ve spolupráci 
s dalšími mysliveckými spolky. Zkoušek se 
zúčastnilo 12 retrieverů z celé ČR, zastou-
pena byla 4 plemena, a to labradorský retrie-
ver, zlatý (Golden) retriever, Flat coated 
retriever a Nova Scotia Duck tolling retriever. 
Zkoušky úspěšně dokončilo 9 psů, vítězem se 
stal pes Flat coated retrievera Aslan Saint Dog 
s vůdcem Vladimírem Meletzkým. Jménem 
RK CZ děkuji městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice za povolení zkoušky uspořádat 
a MS Bučina za spolupráci. Věřím, že i v příš-
tím roce budeme mít možnost se ve vašem 
obvodu znovu při zkouškách psů potkat.

Miluše Bartusková, viceprezidentka RK CZ 

halloweenský den v mŠ Bartovice

Léto už nám skončilo a nastalo období, které 
barví přírodu do podzimních barev. Uklízíme 
zahrádky, hrabeme listí, zvířata si dělají zásoby 
na zimu, a dokonce už přiletěli havrani. Je nej-
vyšší čas rozloučit se také s těmi nejmenšími – 
broučky.

Proto jsme se ve středu 10. 11. 2021 sešli 
v Kouparku a užili si broučí radovánky dřív, než 
nám vše zapadne sněhem. Programem nás pro-
vázel veselý klaun Hopsalín, který děti zaujal jak 
písněmi spojenými s pohybem, tak soutěžemi 

a nakonec malým ohňostrojem. Poté se rozsvítily 
lampionky a lucerničky a krátkou procházkou 
jsme vyprovodili broučky na cestu k zimnímu 
spánku. Kdo chtěl, mohl broučka uložit do listí 
a zazpívat mu ukolébavku.

Tato akce byla hrazena z projektu „Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primár-
nímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 
Šablony III“.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.

MŠ Ostrava ‑Radvanice

Uspávání 
broučků 
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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	
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‑ inzerce

Den s draky byla akce pro žáky ZŠ, 
odloučeného pracoviště v Bar tovicích, 
a předškolní děti z Mateřské školy Ještěrka. 
Přišli nás také navštívit zástupci městského 
obvodu, pan starosta s paní místostarostkou. 
Sešli jsme se společně v odpoledních hodi-
nách, počasí nám velmi přálo, vítr foukal, 
a proto nic nebránilo tomu, abychom si spo-
lečné odpoledne užili. A věřte, že jsme si je 
parádně užili! V oblacích nám létala spousta 
krásných barevných draků, dokonce i vlast-
noručně vyrobených. Poté děti plnily různé 

úkoly – malování na chodník, skládání 
puzzle, skákání v pytlích a také si prošly 
„podzimní stezku“. Za svou snahu a nadšení 
byly odměněny malou sladkostí a dárkem. 
Všichni byli rádi, že jsme se mohli po delší 
době opět setkat a společně prožít krásné 
podzimní odpoledne! Již nyní se těšíme na 
další společné akce, které máme napláno-
vány. 

Radmila Sulková, 
ZŠ Vrchlického,  

odloučené pracoviště Bartovická

V pátek 5. 11. 2021 byli prvňáčci v Základní škole v Bartovicích pasováni na čtenáře. 
Čtenáři se ale děti nestaly jen tak! Kromě pilné práce, kterou děti odváděly už od září, kdy se 
učily číst a skládat písmenka s paní učitelkou Pavlínou Boháčovou, musely také vysvobodit 
ze zakletí princeznu ze Čtenářského království. Děti musely splnit sedm náročných čtenář-
ských a početních úkolů, za jejichž splnění získaly 7 klíčů. Tyto klíče pak vyměnily za jeden 
veliký, kterým odemkly mříž věže, v níž byla princezna zakletá. Za její vysvobození dostaly 
děti od pana krále ze Čtenářského království truhlu s pokladem. Pokladem pro každého žáčka 
byl Slabikář, z něhož se budou dále učit čtenářským dovednostem. Děti dostaly také spoustu 
drobných dárečků a největší odměnou jim byl písmenkový dort, na kterém si společně pochut-
naly. Na cestě za Slabikářem děti doprovodily paní místostarostka Martina Stankušová, paní 
ředitelka Hana Ostřanská a paní zástupkyně ředitele Martina Linhartová. Přejeme dětem, aby 

je čtení bavilo a s knihami prožily spoustu krásných 
dobrodružství.

 Martina Bryndačová, 
ZŠ Vrchlického,  

odloučené pracoviště Bartovická

laskavý podzim
Žáci i pedagogové školy v Bartovicích se zapo-

jili do projektu „Laskavý podzim“. V měsíci říjnu 
každé ráno žáci losovali „laskavé úkoly“, které 
zpříjemnily podzimní dny žákům, členům jejich 
rodin i pedagogům. Děti se usmívaly na co nejvíce 
lidí, pomáhaly rodičům s nákupy, zalévaly květiny, 
krmily ptáčky nebo jiná zvířata, udělaly rodičům 
dobré jídlo, říkaly někomu, že je úžasný. V rámci 
„Laskavého podzimu“ jsme také potěšili naše spo-
luobčany v Domě s pečovatelskou službou. Žáci 
vyrobili „laskavé kaštánky“, které naše seniory 
potěšily a zpříjemnily jim podzimní dny. 

ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště Bartovická

podzim v V.a
V průběhu posledního měsíce prožily děti 

z V. A spoustu zážitků:
-  nejprve využily venkovní prostory nové školní 

zahrady k hodině výtvarné výchovy;
-  zapojily se také do kampaně Remobil. Jde 

o sběr starých mobilních telefonů spojený 
s finanční podporou pro Jedličkův ústav;

-  zaregistrovaly se do celostátní akce Celé Česko 
čte dětem. První čtení odstartovala v žákov-
ské knihovně naší školy paní ředitelka Hana 
Ostřanská. Pozvání přijala také paní místosta-
rostka Martina Stankušová. Čtení se dětem moc 
líbí a motivuje je k hledání stále nových knih;

-  posledním projektem říjnového školního pro-
gramu bylo zhlédnutí dokumentu BUDU Z TVÉ 
KRÁSY ŽÍT mladé začínající režisérky Terezy 
Vokaté s následnou besedou o tvorbě filmu.
Nyní se chystáme na ozdravný pobyt do 

Beskyd. Balíme, plánujeme a těšíme se.
Žáci V. A a Hana Wimmerová,  

ZŠ Vrchlického 

den s draky

slavnost slabikáře
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