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Vítání občánků

Sobotní dopoledne 26. června 2021 patřilo
našim nejmenším občánkům. V obřadní síni
na radnici městského obvodu se totiž konalo
vítání občánků. K rodičům a dalším přítomným promluvila paní místostarostka Martina
Stankušová, která slavnostně přivítala v našem
obvodu milou Larinku, Sárinku, Leontýnku,
Zu z a n k u , Roz á rk u , Vi k t ork u , St el i n k u
a Natálku a milého Marečka a Brunečka a rodičům popřála hodně zdraví, pevných nervů,

vytrvalosti a úspěchů při výchově dětí. Program
tradičně zpestřily děti, tentokrát z mateřské
školy Radvanice pod vedením učitelek Terezy
Hrabcové a Kateřiny Linzerové. Po vystoupení
dětí se rodiče podepsali do pamětní kroniky,
obdrželi dárkovou tašku a maminky květiny.
Nakonec děťátko položili do kolébky, u které je
vyfotografoval pan Roman Pecháček. Všechny
fotografie slavnostního obřadu jsou zdokumentované na fleškách, které rodičům věnuje

ještě jako dodatečný dárek vedení městského
obvodu. Rodiče si je mohou vyzvedávat na matrice úřadu, č. dv. 14.
Slavnost skončila a rodiče, prarodiče a ostatní
přítomní odcházeli s hezkým pocitem právě
strávených chvil. Přejeme všem malým občánkům, aby vyrůstali v láskyplném náruči svých
rodičů v hřejivém prostředí domova.
Odbor OaVV

Výsledek hospodaření městského obvodu

V červnu zastupitelstvo schválilo zprávu
o hospodaření městského obvodu a závěrečný
účet za rok 2020. I přesto, že to byl rok, který
nás zaskočil novou pandemií nemoci covid-19
a přinesl mnoho složitostí a starostí se zvládnutím organizace chodu městského obvodu,
stal se po stránce ekonomické rokem příznivým. Schválený rozpočet byl plánován spolu
s finanční úsporou z minulých let v celkové výši
cca 94 mil. Kč, ale dosáhli jsme z důvodu zisku
z externích zdrojů a zvládnutí úporné administrace evropských dotací příjmů přesahujících
122 mil. Kč. Mohli jsme tak investovat a rekonstruovat. Díky tomu, kolik jsme proinvestovali
a prostavěli, budou nám vratky evropských
dotací přínosem i v dalších letech. Zároveň se

nám povedlo převést z roku 2020 do letošního
rozpočtu částku přes 18 mil. Kč. Z důvodu uvedené úspory jsme významně nezaznamenali
propady příjmů, které covid způsobil, nemuseli
jsme zastavit žádnou z plánovaných investičních akcí, ba naopak – realizovali jsme o něco
více. Na investice, tedy opravy a rekonstrukce,
bylo vynaloženo v roce 2020 cca 35 mil. Kč, což
je poměrně velká částka, která pomohla změnit
vzhled městského obvodu téměř ve všech oblastech. Rozpočet byl ukončen vyrovnaně, bez
zadlužení.
A to vše jsme zvládli i přesto, že poprvé po
mnoha letech statutární město Ostrava z důvodu
propadu příjmů vlivem covidu přistoupilo ke
korekci krácení rozpočtu všem městským

obvodům o 4 %. Jako předseda Sboru starostů
jsem rád, že většina kolegyň a kolegů si nenechala líbit krácení rozpočtu o městem původně
navržených 10 % v kontextu, kdy samo město
v nejtěžší době covidové investovalo do výstavby
Galerie umění a projektové dokumentace více
než 150 mil. Kč k výstavbě nové koncertní síně
bez významné finanční podpory Ministerstva
kultury, tzn. upřednostnilo výstavbu kulturních objektů na úkor rozvoje a oprav stávajícího
majetku a chybějící důležité infrastruktury.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům a spolkům za spolupráci a inspiraci k rozvoji našeho městského obvodu, stejně jako patří
mé díky všem, kteří se o tento rozvoj zasloužili.
Aleš Boháč, starosta

Oprava části
komunikace na
ulici Karvinská

Byla započata oprava podkladových vrstev včetně obrubníků a samotných chodníků
na ulici Karvinská. Tato oprava navázala na
již ukončené práce rekonstrukce vodovodních a plynárenských zařízení a bude dokončena celoplošnou pokládkou nové vrstvy
asfaltu. Konec prací se předpokládá nejpozději v říjnu tohoto roku.
Aleš Boháč, starosta

Ulice Hviezdoslavova
zcela v novém
V minulém roce byla provedena rekonst r ukce poloviny komunikace na ulici
Hviezdoslavova ve směru ke zdravotnímu
středisku. Z důvodu zachování přístupu
k lékařům byly práce rozděleny do dvou etap.
Na konci června se občané dočkali dokončení druhé etapy rekonstruované ulice právě
od zmíněného zdravotního střediska dále.
Aleš Boháč, starosta

Na ulici Čapkova bude omezena MHD
z důvodu rekonstrukce cesty
V pr ůběhu čer vence byla započata rekonst r u kce chodníku spolu s obr ubníky na ulici
Čapkova v místě u LDN. Výstavba je v koordinaci s generální rekonstrukcí místní komunikace
v majetku města, konkrétně v místě od hospody
U Káňů až po státní komunikaci na ul. Fryštátská.
Opravu pro náš městský obvod i pro statutární
město Ostrava provádí městská firma Ostravské
komunikace v celkové částce více než 15 mil. Kč.
Díky vzájemné koordinaci při jednom dopravním
omezení a uzávěře dojde zároveň k opravě a vzniku
nových bezbariérových chodníků a zastávky
u LDN, která nebyla doposud jako jedna z mála
ještě bezbariérovou. Z důvodu rekonstrukce autobusových zálivů a výstavby středových ostrůvků
dojde bohužel i k celkové uzávěře ulice Čapkova
na nezbytně nutnou dobu. Ve stejné době dojde
i k omezení MHD, kdy zastávka u LDN nebude
vůbec obsluhována. Přesné termíny budou hlášeny ve vozech MHD a vyvěšeny na zastávkách.
Aleš Boháč, starosta

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na 59. schůzi konané
dne 23. června 2021 mimo jiné

- rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem
„Budování zelené infrastruktury v Ostravě –
Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ a o zaslání
výzvy k podání nabídky uchazečům,
- schválila Dodatek č. 1 k Směrnici č. 2/2016 pro
zadávání veřejných zakázek,
- projednala majetkové záležitosti: 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,
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 záležitosti bytového fondu městského
obvodu,
- projednala žádosti notářů a souhlasila s vydáním
majetku po zemřelých, kterým městský obvod
vypravil pohřeb,
- projednala žádost statutárního města Ostravy

Dodržujte protihlukovou vyhlášku
Opět se v našem městském obvodě množí
st í ž nost i na nedod r žová n í prot i h lu kové
vyhlášky. Lidé si stěžují, že jim sousedé způsobují hluk i v době, kdy je to zakázáno. Vyzýváme
proto občany, aby dodržovali klid v době, kdy je
to stanoveno, jinak jim hrozí vysoká pokuta.
Připomínáme, že na území města Ostravy,
tj. mimo jiné i městského obvodu Radvanice
a Bartovice, platí obecně závazná vyhláška
statutár ního města Ostravy, která se týká
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zabezpečení veřejného pořádku formou omezení hluku ve městě v přesně stanovených
časech. Občané se musí denně od pondělí do
soboty v době od 20:00 do 22:00 hod., v době
nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod. a po celý
den v neděli a o státních či jiných svátcích zdržet činností, které způsobují hluk. Patří mezi ně
např. používání sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek
a rozbrušovaček, pneumatických kladiv,
kompresorů, vrtaček apod. Dle vyhlášky jsou
občané Ostravy povinni zdržet se rovněž užívání zábavní pyrotechniky (mimo 31. 12.).
(red)

týkající se vydání souhlasu k vypouštění srážkových vod do levostranného přítoku vodního toku
Lučina v km 8,25, ID vodního toku 10212312,
v rámci realizace stavby „Cyklistická trasa J, úsek
Radvanice‑Bartovice“ a jako správce vodního toku
souhlasila za stanovených podmínek s vypouštěním srážkových vod,
- projednala školské záležitosti.

Zastupitelstvo městského obvodu na 12. zase‑
dání konaném dne 17. června 2021 mimo jiné

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
a finančního výboru za rok 2020, vzalo na vědomí
výsledek kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené městskému obvodu na úseku školství, válečných hrobů a pietních míst provedené
Magistrátem města Ostravy,
- projednalo finanční záležitosti: rozhodlo o poskytnutí účelových dotací pro spolky, schválilo zprávu
o výsledku hospodaření městského obvodu za rok
2020 (závěrečný účet) s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, schválilo finanční
vypořádání za rok 2020 se státním rozpočtem, se
statutárním městem Ostrava a s příspěvkovými
organizacemi, schválilo účetní závěrku sestavenou
k 31. 12. 2020, schválilo návrh na rozdělení volných
zdrojů u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření, schválilo plnění příjmů a čerpání
výdajů rozpočtu městského obvodu za leden–březen
2021 včetně provedených rozpočtových opatření,
- projednalo majetkové záležitosti: rozhodlo akceptovat návrh obecně rozhodnout o neuplatňování předkupního práva a neodkupování staveb
a podílů na stavbách, a to budovách se způsobem
využití „garáž“, v k. ú. Radvanice, od vlastníků či
spoluvlastníků s tím, že si ale vyhrazuje v případě
zájmu městského obvodu o některou z nabídnutých nemovitých věcí rozhodnout, za předpokladu
vyslovení předchozího souhlasu rady města,
o uplatnění předkupního práva a její koupi, rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje nemovitostí
v k.ú. Radvanice, rozhodlo souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. Bartovice.
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)

Termíny:

QQ STŘEDA 8. ZÁŘÍ 2021
10:00 – 11:00 a 16:00 – 17:00
v Ostravě‑Bartovicích

ve veter i nár n í ord i naci M V Dr. Ji ř í ho
Toty, CSc., Pod Březinkou 406/6

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

POZVÁNKA na povinné očkování psů proti vzteklině
Statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice i v letošním roce připravil pro své občany očkování psů proti vzteklině
s možností označit psa čipem. Očkování bude provádět privátní veterinární ordinace MVDr. Jiřího
Toty, CSc. Tato ordinace byla požádána o spolupráci proto, že se nachází na území městského
obvodu Radvanice a Bartovice.
Očkování je povinné na základě
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
Dále připomínáme, že podle novely
veterinárního zákona musí být každý
pes na území ČR od 01. 01. 2020 označen čipem, jinak nemůže být očkován
proti vzteklině.

1 ks

QQ STŘEDA 15. ZÁŘÍ 2021
10:00 – 11:30 a 16:00 – 17:00
v Ostravě‑Radvanicích

u hasičské zbrojnice z ul. Havláskova od
základní školy
Cena za očkování je stanovena ve výši
120 Kč za jednoletou vakcínu. Bude možné zvolit i vakcínu tříletou za 320 Kč. Poplatek
bude vybrán v místě konání očkování.
V ceně je zahrnut veterinární výkon,
cena vakcíny a zdravotnického materiálu, potvrzení o očkování.
Upozornění!
Z bezpečnostních důvodů je nutné,
aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.
Náhradní termín očkování není stanoven. Majitelé psů mají možnost psy
dovakcínovat ve veterinární ordinaci v Ostravě
‑Bartovicích (pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
17:00 do 19:00), případně si očkování zajistit
v jiné veterinární ordinaci již za plnou cenu.
P ř ípad né dot a z y směř ujte na Lucii
Bartkovou: lbartkova@radvanice.ostrava.cz
Odbor FaR
nebo tel. č. 599 416 133.

Činnost
v radvanickém
klubu důchodců po
rozvolnění – červen
2021

Konečně po delší „době covidové“ se též
mohli sejít senioři z Klubu důchodců Radvanice.
První větší setkání členů proběhlo v klubovně
v polovině měsíce června za zvuku harmoniky.
Nálada byla výborná.
Další společenská akce klubu důchodců
byla zorganizována v prostorách hřiště Baníku
Ostrava-Radvanice – jako opékání a grilování
v přírodě. Na skok přišli mezi nás pan starosta
Aleš Boháč a paní místostarostka Martina
Stankušová. Počasí nám přálo, jídlo se povedlo
a přítomní členové klubu byli spokojeni.
Marie Pěkníková,
kronikářka KD Radvanice

Zeminový substrát je vyprodán!

Odpadová společnost OZO Ostrava hlásí, že zeminový substrát, který bývá k dostání
v areálu skládky v Ostravě-Hrušově, je pro letošní rok beznadějně vyprodán.

„Na zvýšeném odbytu substrátu se evidentně podílela doba covidová, kdy lidé trávili více
času doma a na svých zahradách. Enormní zájem o něj jsme zaznamenali už loni. A letošek předčil veškerá očekávání – ještě nikdy nebylo vyprodáno v první polovině roku! Prodej kompostu
i substrátu prostřednictvím e-shopu už byl zastaven, kompostárna doprodává poslední zbytky
zásob. K dispozici zájemcům je už jen pytlovaný zeminový substrát ve sběrných dvorech,“ upozorňuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a zdůrazňuje, že odpadová společnost
zákazníkům nabídne nový kompost a substrát až v příštím roce, protože technologický proces
OZO Ostrava
výroby trvá několik měsíců. 
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Kalendář událostí
v měsíci srpnu
6. 8. 19:00

Hostinec Magda –
Mirabel hity

13. 8. 19:00

Vinný sklep u Sládků –
posezení u cimbálu

20. 8. 19:00

Hostinec U Vašíčků –
Acoustica

Areál Koupark – letní
20. 8. 20:00 kino (Trollové: Světové
turné)
27. 8. 19:00

Hostinec U Káňů –
Mendoš folk bard

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

Hasiči pomáhali na jihu Moravy
lidem postiženým tornádem

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.

Divadlo
se nekoná!
Divadelní představení komedie Tři
letušky v Paříži, které bylo přesunuto na
13. 9. 2021, se nekoná. Stejně tak bylo zrušeno vystoupení MUDr. Radima Uzla
spolu s Pepou Štrossem, které se mělo uskutečnit 22. 9. 2021. O náhradních termínech
a dalších kulturních akcích vás budeme
informovat.
(red)
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Ve dnech 28. a 29. června 2021 byla jednotka
SDH Radvanice zařazena mezi sedm dalších
jednotek SDH Moravskoslezského kraje, které
následně vyjely na pomoc s odstraňováním
následků tornáda do oblasti Jihomoravského
kraje. Z Ostravy spolu s našimi hasiči vyjela ještě
jednotka hasičů z Krásného Pole. Ostatní jednotky
byly mimoostravské. Náš městský obvod vybavil
radvanickou jednotku přívěsným vozíkem plným
humanitární pomoci ve výši cca 80 tis. Kč, na které
se finančně podílel i městský obvod Krásné Pole.

Hasiči s sebou vezli zejména nářadí
a materiál, jako např. pily, svítilny,
100 kg hřebíků atd. Měli k dispozici jen pár hodin staré informace
od kolegů zasahujících na místě, co
vše bylo aktuálně potřeba nakoupit
a přivézt. Místem jejich nasazení
se stalo město Hodonín. Prováděli
zejména zajišťovací práce na střešních konstr ukcích, provizor ní
zakrytí poškozených střech, odstraňovali poničené stromy, poškozené
konstrukce, odklízeli suť a prováděli další potřebné práce.
Děkuji všem, kteří pomohli a dále pomáhají.
Aleš Boháč, starosta

Moštování
v Radvanicích

Radvaničtí zahrádkáři oznamují, že letošní
moštování bude zahájeno

25. 8. ve 14:00 hodin.

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. Jelikož chceme i letos
dát prostor vašim snímkům, můžete nám zasílat fotografie míst našeho městského obvodu, která
se vám líbí nebo vás nějak okouzlila. Může to být příroda, stavba, ulice nebo radostné jedinečné
okamžiky apod.
Vaše fotografie můžete zaslat v elektronické podobě na adresu mstankusova@radvanice.
ostrava.cz do poloviny září 2021. Jednotlivé snímky pojmenujte, přidejte i místní popis a nezapomeňte, prosím, uvést vaše celé jméno.
Již nyní děkujeme za všechny podklady pro budoucí kalendář r. 2022.
Martina Stankušová, místostarostka

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád.
Dne 22. 7. 2021 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí pana

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.
Zůstaneš navždy v našich srdcích.
18. 8. 2021 to bude již rok, co nás navždy opustil
pan

Petr Grygerek

Jana Glace

S láskou vzpomínají syn Petr
a maminka Věra s celou rodinou.

Nikdy nezapomene manželka Jarmila s rodinou.

Dne 20. srpna si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Dne 29. září 2021 by oslavila 74 let

Jaroslava Janíčka

Magdaléna Rucká

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 27. srpna 2019 dotlouklo její srdce,
které nás tolik milovalo.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Antonín a dcery Anna a Renáta s rodinami.

paní

Vzpomíná manželka Jindra, syn Jaroslav, dcera
Renata s rodinami a všichni příbuzní a známí.

Rybářský dětský den

V sobotu 3. 7. oslavili u bučinského rybníku
malí rybáři svůj dětský den – jak jinak než soutěží
v rybolovu. Soutěže se zúčastnilo 20 dětí ve věku
4 až 15 let, z toho 16 chlapců a 4 dívky. Závody
se neobešly bez jednoho zlomeného rybářského
prutu, povzbuzující maminka malého závodníka skončila se zapíchnutým háčkem v bradě
a její pětiletý syn naopak dostal „nafackováno“
rybí ploutví. Soutěžící přišla povzbuzovat i paní
místostarostka Martina Stankušová s povoleným

dopingem ve formě sladkostí, kterými nepohrdli
ani rodiče přítomných dětí.
Všechny děti byly nakonec oceněny věcnými
cenami sponzorů městského obvodu Radvanice
a Bartovice a firmy ryvafyshing.com pana
Valentina Rybáře. Mezi prvními třemi se umístili 2 chlapci – Jan Svoboda a Matyáš Vladař,
třetí místo obsadila dívka Zuzana Pustková.
Po rybářských závodech na děti čekaly další
hry a soutěže. Například hledaly kolem rybníka
ryby, které v noci z rybníka utekly. Ve skutečnosti děti sbíraly dobře uschované kartičky
s obrázky ryb různě kolem břehu a v přilehlém
lese. Za každých 5 kartiček bylo dětem vyplaceno 1 čokoládové euro.
O občerstvení a pitný režim bylo dobře postaráno. Už z dálky voněly ryby z uzáku, ale bylo
možné si dát i klobásu nebo guláš. Akce trvala
po celý den až do 18. hodiny. Počasí se vydařilo
a všichni zúčastnění prožili velmi příjemně strávené chvíle u vody.
(red)

Zahradní slavnost

Rok se s rokem sešel a děti zase vyrostly.
Vyrostly a dozrály do věku, kdy už rodiče přemýšlejí, jakou koupit aktovku, kolik sešitů, jaké
fixy a pastelky budou nejvhodnější a jaké další
pomůcky budou potřebovat do 1. třídy základní
školy. No a pro nás, paní učitelky z Mateřské školy
v Ostravě‑Radvanicích, to znamená jediné, rozloučit se s dětmi a připravit jim vzpomínku na odlet
z pomyslného hnízdečka dětství – mateřské školy.
Trochu jsme měli obavy, jak zvládneme
oslavy, když nás doslova mučily tropické teploty, ale naštěstí se v tu středu 23. 6. 2021 počasí
umoudřilo a celý odpolední program probíhal
v příjemných teplotách 22 °C.
Takže středa patřila hlavně předškolákům.
Děti slavnostně nastoupily před rodinné příslušníky a ti nedočkavě čekali, co si děti pro ně společně

s učitelkami připravily. Na rozloučenou předvedly
děti z nižších tříd krásné a roztomilé tanečky, děti
z Pastelek pak spolu s paní učitelkou a za doprovodu kytary zazpívaly originální píseň složenou
k tomuto svátečnímu dni. Po „Slibu předškoláků“,
kdy slíbili, že se budou pilně učit a nebudou žádní
poškoláci, mohlo pasování začít.
Klaun Hopsalín spolu s paní ředitelkou Danou
Lérovou dětem popřáli dobrý start do další etapy
jejich dětství. Budoucí školáci, obdařeni praktickými dárky ve vlastnoručně ozdobené tašce,
mohli začít konečně slavit.
V havajských rytmech začala hodina zábavy,
vtipů a soutěží s klaunem Hopsalínem a jeho asistentkou. Na školní zahradě bylo připravené občerstvení
a něco dobrého do bříška, takže si všichni příjemné
odpoledne až do večerních hodin krásně užili.

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu MŠ
Ostrava‑Radvanice a také městskému obvodu
Radvanice a Bartovice za dárky a drobné sladkosti.
Simona Slížková
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Čtvrťáci se testovali ve čtení

Na še škola byla
vybrána, aby se
z ú č a s t n i l a d ů le ž itého mezinárodního
šet řen í, k teré zjišťuje, jak dobře umějí
děti na celém světě
číst. Tohoto šetření
se účast ní m noho
zemí z celého světa
a z České republiky
se zúčastnilo asi 280 škol. Z naší školy se testovaly třídy VI. A
a IV. B.
Nejdříve byli žáci seznámeni s pokyny pro testování. Test byl
rozdělen na tři části, v prvních dvou byla zjišťována čtenářská
gramotnost, předpoklady úspěšného čtení a porozumění čtenému textu. V poslední třetí části testování byly žákům kladeny
otázky ohledně četby, přípravy do školy, prostředí školy a oblíbenosti četby.
Po ukončení testování někteří žáci uvedli, že se původně obávali testování, ale nakonec se zvládlo snadno.
Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického

Odloučené pracoviště
Bartovická informuje
Na konci června jsme se konečně vydali do knihovny do Radvanic, kterou
velmi rádi navštěvujeme. Tentokrát pro nás paní knihovnice připravily zajímavý
program s názvem „Mezi stromy“. Žáci plnili nejrůznější úkoly, např. hod šiškami do listů, sbírání květin „Dalimilek“ na čas, poznávání stromů, hádání názvu
tajemného stromu a napsání co nejvíce slov na vylosované písmeno. Počasí nám
přálo a tak nic nebránilo tomu, abychom si akci skvěle užili. Nakonec byli všichni
odměněni sladkostmi a žáci s nejvyššími získanými body si odnesli i drobné
odměny. Už nyní se
opět těšíme, až se v září
sejdeme na další společné akci v knihovně.
Tímto bychom chtěli
poděkovat zaměstnancům knihovny za spolupráci a vždy skvěle
připravené akce.
Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště
Bartovická

Rozloučení s deváťáky

Rok se s rokem sešel a na radvanické škole opět
proběhlo rozloučení s naší devátou třídou. Letos
byla tato událost pro mě zvlášť výjimečná, jelikož
se poslední tři roky jednalo vlastně o „mou“ třídu.
Poslední měsíc našich deváťáků byl intenzivní
díky řadě společných výletů. Poslední víkend
tohoto školního roku si deváťáci také užili dárek –
přespání ve školní budově. (A když říkám „užili“,
tak myslím „opravdu užili“…)
Žáky pak čekalo několikeré loučení. Nejprve
se na školním hřišti rozloučili s vedením školy
a s učiteli, kde pro ně bylo připraveno malé pohoštění. Toto rozloučení bylo milé, ale zároveň trochu
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smutné, protože si deváťáci byli vědomi, že je to
naposledy, kdy se takto setkávají.
Druhé loučení se konalo v obřadní síni obecního úřadu. Zde se za přítomnosti vedení školy
a třídní učitelky rozloučili s vedením obce. Za
žáky se rozloučil Ondřej Barč, za školu paní ředitelka, no a za obec pan starosta. I toto rozloučení
bylo milé a dojemné.
A poslední rozloučení přišlo s předáním
vysvědčení. Paní třídní učitelka slavnostně předala vysvědčení v netradičním obalu. A přestože

to bylo již třetí loučení – takže jsme byli všichni
řádně trénování – nepodařilo se nám skrýt slzy…
Takže, milí deváťáci, všechno nejlepší do
vašeho dalšího života, ať z vás vyrostou slušní lidé,
ať se vám daří na vašich cestách. Vzpomínejte na
pěkné chvíle a zážitky, které jste na naší škole prožili.
Radka Vajdová, ZŠ Vrchlického

Bezpečnost dětí

o letních prázdninách

Benefice „Sešli se, aby pomohli...“
pro Charitní dům sv. Benedikta Labre k 30. výročí Charity Ostrava

V období letních prázdnin převážná většina
z nás mění svůj obvyklý denní režim, na který
jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto
období, stejně jako po celý rok, bychom neměli
zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím
textu připomeneme několik rad, jak dostatečně
dbát na zajištění dohledu nad dětmi.

23. 9. 2021 | 19:00
Trojhalí Karolina, Ostrava

Vstupné: 490 Kč | děti zdarma; ZTP, ZTP/P – sleva | Předprodej: www.ostravainfo.cz

Mons. Martin David

apoštolský administrátor
ostravsko-opavské diecéze

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

QQ Mějte přehled, s kým a kde děti tráví
svůj volný čas
• Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu
od domova se může samo pohybovat a kam jít
nesmí.
• Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás
na návštěvu.
• Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře a neotvírat
nikomu, kdo na ně bude zvonit.
• Pokud nejste doma, informujte děti předem
o tom, že někdo přijde na návštěvu.
• Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.
• Řekněte dětem, že nesmějí chodit s cizími lidmi
do jejich bytů, i kdyby je lákali na nabídku sladkostí nebo podívat se třeba na štěňátko.
• Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy
bez dozoru klíče od domu nebo mobilní telefony
při venkovních hrách.
QQ Bezpečné sportování a koupání
• Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní
ochranné pomůcky při sportování.
• Při jízdě na kole, koloběžce, skateboardu či
kolečkových bruslích je nezbytné použít helmu,
chrániče loktů, zápěstí a kolen.
• Zopakujte dětem základní zásady bezpečného
pohybu v silničním provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.
• Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
• Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné,
nekoupaly se v nebezpečných místech, jako jsou
jezy, splavy, hráze.
• V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody
a členitost dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly.
• Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své
síly, nechodit do vody příliš rozehřáté, zejména
pokud je voda příliš studená.
• Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální
záchrana ze břehu – hodit větev, klacek, lano.
Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by
zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat
záchrannou službu.
QQ Čas strávený u počítače
• Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či
s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je
to možné, plánujte dětem venkovní pohybové
aktivity.
• Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy
tráví čas na internetu, mohou využít různých
mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat

ostrava.charita.cz
Záštitu převzali:

hejtman Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor Statutárního města Ostravy

Hana Fialová

s komorním orchestrem Jakuba Žídka

Miro Žbirka

Sima Magušinová

- inzerce
•
•
•
•
•

nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.
Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je
nutné dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.
V kyberprostoru se k ostatním chováme tak, jak bychom
chtěli, aby se oni chovali k nám.
Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozvědí. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.
Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní
fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné,
vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.
Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště,
kde se pohybují či zda s rodiči odjíždějí na dovolenou.
Marika Jeličová,
vrchní inspektor odd. prevence KŘ MSK

Uzávěrka příštího čísla 15. 8. 2021

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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