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Den před Štědrým dnem vezl sta-
rosta Aleš Boháč dárky dětem, které 
byly vylosovány z dopisů Ježíškovi 
při rozsvícení vánočního stromu na 
počátku adventu. Celkem rozvezl šest 
dárků. Mezi nimi byly dvě stavebnice 
LEGO – jedna pro holku a jedna pro 
kluka, další holčička si přála panenku, 
v jiném balíčku se ukrývala herní 
konzole, jeden dárek skrýval přilbu 
na kolo a v poslední krabici byla 
zabalená hra s názvem Dračí útok ze 
vzduchu. Všechny děti přijaly dárky 
nadšeně, byly překvapené a těšily se 
na Štědrý večer, až si je budou moci 
rozbalit s ostatními dárečky, které 
najdou pod stromečkem. (red)

Starosta vezl dětem dárky od Ježíška

Zastupitelstvo městského obvodu schválilo dne 
16. prosince 2021 rozpočet na rok 2022. Rozpočet 
je vyrovnaný, bez dluhů. Jeho výše je obdobná jako 
v letech před covidem. Rozpočet letos činí částku 
cca 88,8 mil. Kč. Díky již některým schváleným 
dotacím je rozpočet vyšší o více než 3 mil. Kč 
oproti loňskému roku. 

Schválený rozpočet na rok 2022 má již tradičně 
zdravý poměr mezi výdaji na správu a údržbu, 
které jsou letos ve výši 63,4 mil. Kč, a investičními 
náklady, jejichž výše by měla být 25,3 mil. Kč. 

U běžných výdajů došlo k navýšení zejména 
z důvodu růstu energií z hlediska množství budov 
a majetku, které městský obvod má, ale i z důvodu 
předfinancování osmi projektů na revitalizaci 
zeleně z Norských fondů, z nichž jsme získali 
10,3 mil. Kč na dotacích. Přestože se jedná o nové 
projekty, není zeleň investičním nákladem. Stejně 
tak jsou v běžných výdajích uvedeny prostředky 
na obnovu významného krajinného prvku a tím 
i vzniku nového parčíku na křižovatce ulic Za 
Školkou a Těšínská, kde však ještě čekáme na 
schválení dotace. 

Výdaje na školy a školky, veřejnou zeleň 
a samosprávu městského obvodu jsou podobné 
předchozím rokům. 

V oblast i  požár n í och rany, tedy pod -
pory našich dvou sborů dobrovolných hasičů 
(SDH), počítáme s navýšením nákladů. U SDH 
Bartovice to má být až o 40 % díky dotaci, která 
byla na náš návrh městem schválena. Tato dotace 
podpoří všechny jednotky SDH města, neboť 
nejen v této složité době si hasiči zaslouží zlepšit 
své vybavení. Zde stojí za zmínku i schválená 
položka ve výši 8,3 mil. Kč v rozpočtu města 
za účelem zakoupení nové cisternové automobi-
lové stříkačky pro jednotku SDH Radvanice.

Výdaje počítají i se zavedenými službami, jako 
jsou např. SENIOR TAXI, nadlimitní kontejnero- 
vé akce, čištění černých skládek, kamerový systém, 
nadlimitní čištění místních komunikací, správa 
a údržba našeho majetku a bytového fondu.

Z oblasti investic jsou největší finanční obje- 
my věnovány generálním rekonstrukcím dalších 
dvou bytových domů. Pro tento rok by se mělo 
jednat o dům na ulici Těšínská v Radvanicích, 
kde se nachází květinářství a ordinace lékaře. 
Druhým objektem je dům U Statku s bytovými 
jednotkami a poštou v Bartovicích. Chceme 
říct, že zmíněné rekonstrukce celkově převyšují 
částku 16 mil. Kč, ze které přes 10 mil. Kč tvoří 
dotace a jiné zdroje financování.

Naše další f inanční prost ředky ve výši 
3 mil. Kč současně s 6,5 mil. Kč z transferu 
města jsou počítány pro spolufinancování pro-
jektu o celkové hodnotě 41,3 mil. Kč na sanaci 
bývalého koupaliště v Radvanicích a dokon-
čení speciálního multifunkčního sportovně 
relaxačního dětského hřiště na dně bývalého 
bazénu, př ičemž rozdíl částek potřebných 
k realizaci díla bude hrazen Ministerstvem 
financí ČR. 

V letošním roce také plánujeme investovat 
do výstavby parkoviště na ulici Dopravní, kte-
rou jsme v předchozím roce z důvodu rekon-
strukce vodovodu v této oblasti nebyli schopni 
realizovat. Mimo jiné je počítáno i s odstraně-
ním 18 kusů již nepotřebných septiků u byto-
vých domů na ulicích Rokycanova a Kobrova. 
Zároveň bude pokračováno v opravách sklep-
ních a půdních prostor v domech, které jsou 
v majetku městského obvodu. Připravujeme 
zpracování energet ického management u 
v moderním pojetí v několika budovách za 
účelem snížení budoucích nákladů na energie, 
přičemž tento projekt byl podpořen částkou  
440 tis. Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

rozpočet městského obvodu na rok 2022



Zastupitelstvo městského obvodu 
na 14. zasedání konaném dne 16. prosince 
2021 mimo jiné
- schválilo kontrolu plnění usnesení zastupitel-

stva městského obvodu,
- vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního 

výboru zastupitelstva městského obvodu 
a zápis o provedené kontrole,

- vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 
výboru zastupitelstva městského obvodu,

- souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku parc. 
č. 654/7, vodní plocha, o celkové výměře 71 m²  
v k. ú. Bartovice a uzavřením darovací smlouvy,

- souhlasilo s prodejem části pozemku parc. 
č. 1028/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o celkové výměře 675 m2 v k. ú. Radvanice 
a uzavřením kupní smlouvy,

- schválilo rozpočet městského obvodu na rok 
2022 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 
2023–2025,

- schválilo Statut sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostravy zařazených do 
Úřadu městského obvodu Radvanice a Barto- 
vice a členů zastupitelstva městského obvodu,

- neschválilo převzetí záruky za završení nápra- 
vy odsouzeného.

Kateřina Zdražilová, tajemnice
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z jednání 
místní 
samosprávy

Do mateřských škol zakoupíme nové herní 
prvky pro děti. 

Rozpočet počítá s investicí do projektu opra- 
vy střechy budovy archivu městského obvodu za 
účelem získání dotace na tento projekt. 

Poslední významnější částkou v rozpočtu na 
letošní rok jsou finance na zahájení a první etapu 
výstavby areálu s bicrossovým a pumptrucko-
vým hřištěm v blízkosti bartovické školy.

Věříme, že se nejedná zdaleka o všechny 
investice, se kterými v rozpočtu počítáme, ale že 
se nám podaří sehnat další potřebné finanční 
zdroje k tolik nutným rekonstrukcím a opra-
vám dalšího majetku městského obvodu. Je 
třeba dodat, že se zde realizují akce, které 
jsou mimo náš rozpočet. Jednou z nich je např. 
již konečně vyhlášení veřejné zakázky dne 
16. prosince 2021 na stránkách Ministerstva 
financí ČR k výběru zhotovitele rekonstrukce 
dešťové a vybudování splaškové kanalizace, 
včetně komunikací v části Bartovic (ulice Za 
Ještěrkou, U Pramenu, Majovského, Na Okraji). 
Doufáme, že výběr zhotovitele dopadne bez 
komplikací.

Závěrem je třeba sdělit, že rozpočet na rok 
2022 byl podpořen a schválen všemi hlasy pří-
tomných zastupitelů, za což je jim potřeba podě-
kovat.

Aleš Boháč, starosta

(Pokračování ze strany 1)
rozpočet…

Dne 18. 12. 2021 se v radvanické sokolovně 
konal už 53. ročník tradičního Vánočního tur-
naje ve stolním tenise za účasti 13 hráčů TJ Sokol 
Radvanice a Bartovice. 

Po prezentaci a rozehřátí se začínalo sou-
těží ve čtyřhrách. Po ukončení čtyřher se 
rozhodovalo, jakým způsobem hrát soutěž 
dvouher, a po vzájemné domluvě se zvolil sys-
tém rozlosování hráčů do dvou skupin. Hráči, 
kteří se umístili ve skupinách na prvním až 
třetím místě, postoupili do vyřazovacích bojů 
o putovní pohár. 

Ostatní hráči se utkali o umístění na 7.–13. 
místě.

Vánoční turnaj navštívil starosta městského 
obvodu Radvanice a Bartovice pan Aleš Boháč, 
který po skončení turnaje předal pohár a ceny 
vítězům soutěží.
Výsledky:
Soutěž jednotlivců o putovní pohár:
1. Merta Tomáš
2. Pavlínek Zdeněk
3. Hrstka Pavel
Soutěž čtyřher:
1. Vicher Roman – Muroň David
2. Lodňan Josef – Kožušník Jiří
3. Hrstka Pavel – Hrbáček Josef

TJ Sokol Radvanice a Bartovice 

Vánoční turnaj 
ve stolním tenise
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Tentokrát si popíšeme, jak olej a tuk v do- 
mácnosti správně sbírat, aby to pro vás bylo 
co nejpohodlnější. 
 Najděte vhodnou láhev

K třídění se hodí jakákoliv PET láhev se šrou-
bovacím víčkem – od klasické minerálky, slaze-
ných nápojů, džusů, mléka, použitého oleje, ale 
i od pracích či mycích prostředků. Snáz se vám 
bude olej přelévat do lahví se širokým hrdlem, 
jakou mají ledové čaje, džusy nebo mléko. 

Olej z vaření, smažení a jídel můžete do PET  
lahve přelévat buď přímo, nebo si můžete 
pomoci „mezistanicí“, totiž skleněnou zava-
řovačkou se šroubovacím víčkem. Přímo do 
PETky doporučujeme slévat spíše domácnos-
tem s nižší produkcí oleje, který pochází hlavně 
ze studené kuchyně (saláty, nakládané dobroty 
apod.). Naopak skleněná zavařovačka snese 
vyšší teplotu oleje a lépe se do ní přelévá z pánve 
či pekáče. 

 Opatrně olej přelijte
Při samotném přelévání je vhodné použít 

trychtýř, obzvlášť má-li láhev užší hrdlo nebo 
máte-li větší množství oleje. Pokud olej obsa-
huje hodně pevných zbytků jídla (z nakládané 
zeleniny či smažení a pečení), můžete je zachy-
tit sítkem, aby vám trychtýř neucpaly. Do PET 
láhve ani do sklenice nikdy nepřelévejte horký 
olej, může dojít k roztavení láhve, nebo dokonce 
k popálení!

Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby vám 
nepřetekl přes okraj. Rozlitý olej dovede nadělat 
pěknou neplechu, mějte proto po ruce ubrousek 
či papírovou utěrku, abyste mohli olej v případě 
ukápnutí rychle setřít. Bezpečnější je umístit 
PET lahev při lití do dřezu. 

Tip: Větší objemy oleje, např. z fritovacího 
hrnce, vlévejte raději pomalým, ale soustavným 
proudem. Při naklánění hrnce a opětovném vra-

cení vám olej poteče z vnější strany a bude kapat 
všude okolo.
 Pevné tuky nechejte roztát

Pevné tuky jako máslo, sádlo, ztužené tuky 
nebo výpek můžete přendat pomocí stěrky či 
vařečky nebo je nechejte na pár desítek vteřin 
rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce rozehřát 
na pánvi, v pekáči, v hrnci. Běžně jim stačí tep-
lota již okolo 40 °C, takže se nemusíte bát popá-
lení, prasknutí či zhroucení láhve.
 Naplněnou lahev odneste do popelnice

Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uza-
vřete a schovejte na místo, kde nebude překážet 
a kde nehrozí převržení či rozbití (skříňka pod 
dřezem, spíž apod.). Jakmile máte PET láhev 
plnou, dobře ji uzavřete a odneste do nejbližšího  
olejového kontejneru (seznam viz níže). Do 
popelnice vhoďte celou a dobře zašroubovanou 
PET láhev, olej nikdy nepřelévejte nebo nevha-
zujte ve skleněné nádobě. 

Máte další nápady na zlepšení nebo jste nara-
zili na problém, kterému je dobré se vyhnout? 
Určitě nám dejte vědět na našem facebooku 
Třídímolej.cz nebo instagramu tridimolej.cz.

www.tridimolej.cz/mapa

+420 800 016 017 

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

nikdy nevhazujte 

Na co si dát pozor

1

2

4

3
5

jedlé oleje s námi.

Tip:

radvanice a Bartovice – 
umístění kontejnerů na olej

Pod Bažantnicí – u zastávky 
MHD Bartovice

Radova – točna MHD naproti 
OC Ještěrka Bartovice

Za Školkou – naproti 
obchodu „Vercajk“ Bartovice

Křižovatka ul. Ludvíkova 
x Za Šachtou – u zastávky 
MHD Míroděv 

Bartovice

Bartovická u DPS 
2 kontejnery Bartovice

Šenovská u BISTRA 
Čavojská Bartovice

Ráčkova u prodejny Pavla Radvanice
Chodounského – u bývalého 
kina „Odboj“ Radvanice

Radvanická – před bytovými 
domy Radvanice

Křižovatka ul. Turgeněvova 
x ul. Batorova 
x ul. Výzkumná 

Radvanice

Křižovatka ul. Dalimilova 
x ul. Stromského Radvanice

Revírní – mezi bytovými 
domy Radvanice

Vrchlického – u ZŠ Radvanice
Pastrňákova – u prodejny 
potravin Radvanice

Karvinská – u prodejny 
Hruška Radvanice

Aktuální umístění kontejnerů na použitý olej lze 
rovněž zjistit na webových stránkách https://
www.tridimolej.cz/mapa/

Jak třídit kuchyňské oleje



Více než 1 400 objektů z oblasti úřadů, vzdělá-
vaní, zdravotnictví, služeb, kultury, gastronomie, 
zastávek městské hromadné dopravy bylo zma-
pováno a zveřejněno v mapě přístupnosti, která 
je využívána zejména osobami odkázanými na 
ortopedický vozík. Informace však využívají i se- 
nioři se zhoršenou mobilitou či rodiče s kočárky. 
Handicapovaní, ale nejen oni, mohou v mapě zjis-
tit, zda daný objekt je pro ně samostatně přístupný, 
potřebují doprovod či se jedná o objekt zcela nepří-
stupný. Přístupnost je hodnocena z mnoha aspektů 
a rozděluje objekty na přístupné (zelená barva), 
částečně přístupné (oranžová barva) a obtížně pří-
stupné nebo nepřístupné (červená barva). 

Mapu přístupnosti lze nalézt na mapovém portá- 
le města https://mapy.ostrava.cz/mapa-pristup-
nosti/mapa/, kde proklikem na příslušnou dlaždici 

zobrazíte požadovanou mapu. Je rovněž propojena  
se stránkami https://www.ostrava-bezbarier.cz/, 
což usnadňuje vkládání nově zmapovaných objek- 
tů včetně příslušných fotografií. 
Každý zmapovaný bod nese řadu 
atr ibutů, které mohou ve svém 
dů sled k u  z na me na t  roz hod -
nutí, zda se „vozíčkář“ do místa 
vypraví. Zájemce v mapě nalezne 
kromě základních informací defi-
nujících adresu detaily ke vstupu 
do budovy, interiéru, existenci 
výtahu, dostupnosti parkování či toalet. Laicky 
lze mapu přístupnosti přiblížit systému semaforu. 
Zelená znamená pro vozíčkáře objekt přístupný, 
oranžová potřebnost doprovodu a červená značí 
vozíčkářům nedostupný objekt. 

Zásadní pro efektivnost celého procesu je 
spolupráce handicapovaných osob při mapování 
jednotlivých míst. Osoby pohybující se na orto-
pedickém vozíku jsou schopny nejlépe objekty 

posoudit, všimnout si skutečností, které zdravý 
člověk vůbec nevnímá. Významný pro projekt 
je proto podíl specialisty pro architektonické  

bariéry odboru územního pláno-
vání a stavebního řádu magistrátu, 
který využívá k pohybu vozík, 
jeho zpětná vazba je praktická 
a výjimečná. Jakmile je objekt 
zmapován, informace jsou ihned 
publ ikovány prost řednictv ím 
oddělení geografického informač-
ního systému magistrátu. 

Objekty jsou hodnoceny dle celostátní Metodi- 
ky kategorizace přístupnosti objektů často přímo 
osobami, jež využívají k pohybu vozík. 

Výstupy jsou použity na tvorbu aktualizací 
Generelů bezbariérových tras a dopravy města 
Ostravy, využívány jsou i pro návrhy a doporučení 
bezbariérových úprav. 

Zdroj: Magistrát města Ostravy

8.2. 15:00
KD při DPS Bartovice 
– Výroční schůze, 
vepřové hody

9.2. 14:00 KD Radvanice 
– Výroční členská schůze

10.2 15:00 KD Bartovice 
– Turnaj v šipkách

15.2. 15:00 SPCCH Radvanice 
– Výborová schůze

23.2 14:00
KD Radvanice 
– Společenské posezení 
s tombolou

24.2. 15:00 KD Bartovice 
– Konec masopustu

v měsíci únoru
Kalendář událostí

akce v knihovně
radVaNICE 
TĚŠÍNSKÁ 307

Čtenářská výzva 2022 Q

výstava knih se soutěží | únor | během půjčování
Srdíčka od srdíčka Q

výtvarná dílna pro děti
čtvrtek 10. února | od 13 do 15

Zimní radovánky Q

test pro děti | o zimních sportech
únor | během půjčování

BarTOVICE 
BarTOVICKÁ 459

Zamilované berušky Q

výtvarná dílna | únor | během půjčování
Ledový únor Q

test pro děti | únor | během půjčování

Dne 8. 1. 2022 oslavil krásné 
75. narozeniny pan 

Jaroslav kohoutek 

Vše nejlepší do dalších let, hlavně zdraví 
a spokojenosti ze srdce přejí synové Jaroslav 

a Radim s rodinami.
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Akce se konají v souladu s aktuálními  Q
mimořádnými a ochrannými opatřeními 
ke covidu-19.

Skvělá myšlenka založit hudební klub napadla 
Libora Goru z kapely Acoustica, kterou známe 
z letních akcí v našem městském obvodě. Pan Gora 
využil volných prostor ve Společenském domě 
v Bartovicích po bývalé restauraci a vybavil je 
moderními akustickými prvky, aby hudba nejen  
kvalitně zněla, ale také nerušila obyvatele okolních 
domů. Zeptali jsme se pana Gory na vize svého 
klubu a lze říci, že jsou odlišné od vizí ostatních 
nájemců, kteří v „kulturáku“ doposud působili. 
Řekl nám:

„V Ostravě není kam zajít na živou muziku. 
Zde se moc živě nehraje. A nejen o víkendech, ale 
zejména v týdnu. Chtěl jsem navázat na dobu minu-
lou, ať se něco děje, ať to v městském obvodě kul-
turně zase žije. Acoustica je sice kapelou rockovou, 
ale nebráním se žádnému žánru, který by se nemohl 
v hudebním klubu představit. Rád bych, aby zde 
hrály kapely bigbítové, jazzové, country, folkové 
nebo i metalové. Já preferuji autorskou muziku 
a podpořím mladé talenty, kluky, co s kapelou 
teprve začínají. Mohou si přijít na naši připravenou 

aparaturu zahrát. Zároveň bych chtěl vyhradit 
prostor i hudebním programům pro seniory nejen 
z vedlejších domů pro seniory a klubů důchodců, ale 
prakticky z celého městského obvodu, ať si můžou 
přijít hudbu poslechnout nebo třeba zatancovat 
stejně jako kdysi chodili na čaje o páté.“

V určitých dnech bude k poslechu hrát jen pia-
nista nebo kytarista, v jiných dnech zase celé ka- 
pely nebo pár muzikantů, kteří si vezmou svou 
kytaru, harmoniku a společně si jen tak zahrají. 
Zpočátku je otevírací doba hudebního klubu stano-
vena na úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 18 hodin, 
ale v případě zájmu do budoucna může být hudební 
klub otevřen prakticky kdykoliv. V týdnu je garan-
tován provoz minimálně do 21 hodin, v pátky 
a soboty do 23 hodin. Není však vyloučeno, že 
dokud bude kapela hrát a lidé se budou bavit, zaví-
rací doba se protáhne na pozdější hodinu. Program 
hudebního klubu můžete sledovat na stránkách 
www.acoustica.cz nebo se můžete stát fanoušky 
FB stránky Hudební klub Acoustica, kde budou 
akce rovněž zveřejňovány. (red)

mOTOBar 
ve společenském 
domě opět otevřen

Kdo rád chodí do restaurace U Sokola 
v Bartovicích, určitě přivítá, že tamní provozo-
vatel Petr Slípek rozšířil svou působnost také 
do Motobaru ve společenském domě. Vsadil na 
zavedený klasický bar s reprodukovanou hudbou, 
jukeboxem a občasnou živou muzikou, tematické 
večery i retro disco. Návštěvník si může zahrát 
kulečník, fotbálek či šipky. Nyní v zimním období 
je Motobar otevřen od 15 hodin. V letním období, 
kdy bude opět „Sokol“ v provozu, se posune oteví-
rací hodina v Motobaru na 19. hodinu. A jak sám 
Petr Slípek říká: „Zavírací hodina bude pozdě.“ 
Přijďte posedět u lahodného moku. (red)

Hudební klub acoustica

Interaktivní mapová aplikace přináší nejen handicapovaným potřebné informace
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Žádná smrt nemůže býti zlá, které předchází život dobrý…

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 10. 12. 2021 
navždy opustil ve věku 87 let

MUDr. Jiří Legostov
Odešel za svojí milovanou ženou Alenkou, 

kterou natolik miloval,
že život bez ní pro něho ztratil smysl.

Rozloučení proběhlo v kruhu rodiny a přátel.
Zarmoucená rodina

S velikým zármutkem oznamuje,  
že nás dne 11. 12. 2021 navždy opustila  

ve věku 73 let 
paní

Milada Sasynová
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou 

uctí její památku.
Zarmoucená rodina

Jediná na světě, kdo by ji neměl rád, jež umí odpouštět a tolik milovat, 
která vždy potěší, tak měkce pohladí, jediná na světě, jež nikdy nezradí. 

Na ni zůstane nejlepší vzpomínka, ta bytost nejdražší, to byla – maminka.

Dne 10. února 2022 vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší 
milované maminky

paní 

Anny Muroňové
S láskou stálé vzpomínají synové Petr a Pavel 

s rodinami.

Dne 7. 1. 2022 jsme vzpomněli 3. výročí
od náhlého úmrtí mého druha

pana 

Jindřicha Břuzky
Vzpomíná a nikdy nezapomene Mirka.

Dne 15. 1. 2022 uplynulo 5 let od úmrtí

paní 

Boženy Plucnarové
S láskou vzpomínají vnučky

Silvinka, Boženka a snacha Silvia.

Dne 1. 1. 2022 by oslavila paní 

Jiřina Kohoutková 
75. narozeniny  

a zároveň 3. 1. 2022 jsme si připomněli  
1. smutné výročí jejího úmrtí. 

Nikdy nezapomene manžel Jaroslav  
a synové Jaroslav a Radim s rodinami.

Odejde-li ten, kdo nám byl drahý, zavane chladný vítr 
a vezme s sebou vše na druhý břeh.

Nikdy však neodvane z našich srdcí vzpomínku 
na člověka, který pro nás tolik znamenal.

Dne 3. 3. 2022 si připomeneme  
5. výročí úmrtí pana 

Miloslava Šika

Vzpomínají Dáša, Tereza, Montana  
a Ondřej s rodinou.

Péče o své bl ízké je vyčer pávající.  Je 
náročná fyzicky i psychicky. Abychom pečují-
cím pomohli, založili jsme novou odlehčovací 
službu. Ta pomůže s běžnými denními činnostmi 
těm, pro které jsou náročné. Terénní Odlehčovací 
služba Ondrášek vyjíždí do domácností lidí 
od 1. 1. 2022. 
 Komu budeme pomáhat
• Lidem s vážným onemocněním v závěru života
• Lidem se zdravotním postižením
• Lidem v seniorském věku se sníženou sobě-

stačností
• Lidem pečujícím o tyto osoby
 S čím vám pomůžeme
• Při zvládání péče o vlastní osobu (podávání 

jídla, oblékání, přesun na lůžko)
• S osobní hygienou (koupání, mytí vlasů, po- 

užití WC…)

• Při vyřizování běžných záležitostí ( jednání 
s úřady)

• Doprovodíme vás k lékaři, na zájmové aktivity, 
na procházku

• Pomůžeme při socioterapeutické či aktivizační 
činnosti (trénování paměti, předčítání…)

• Poskytneme základní sociální poradenství 
(příspěvek na péči…)

Další důležité informace najdete na bit.ly/
Odlehčovací služba Ondrášek. Nebojte se nás 
oslovit se svými dotazy nebo si rovnou službu 
objednat. Rádi vám pomůžeme či poradíme.
 Kontakt
Telefon: 602 233 037
E-mail odlehcovaci@mhondrasek.cz

(SMO)

Nová odlehčovací služba v Ostravě

I když v posledních letech je neobvyklé, 
aby na začátku prosince napadl sníh, tak před 
koncem roku nám udělal radost. My jsme proto 
nemeškali a v rámci tělesné výchovy jsme si jej 
užili. Žáci druhého a třetího ročníku stavěli sně-
huláky a jiná sněhová stvoření, někteří si také 
zkusili házení sněhovými koulemi do stromu. 
Parádně jsme si užili sněhu a nyní se již těšíme 
na další sněhovou nadílku.   

Radmila Sulková, 
ZŠ Vrchlického,  

odloučené pracoviště Bartovická

Sněhová tělesná výchova
Čas pro darování

Vrcholil advent, přípravy na Vánoce byly 
v plném proudu a pedagogové i žáci školy chtěli 
tento čas zpříjemnit i ostatním dětem a obyva-
telům Bartovic. Proto jsme společně vytvo-
řili dárečky pro děti z MŠ Ještěrka v podobě 
stromečku se sladkou dobrotou a obyvatelům 
Domu s pečovatelskou službou alespoň drob-
nou ozdobu ve tvaru hvězdy. Věříme, že se 
dárečky líbily dětem i babičkám a dědečkům, 
a doufáme, že se již brzy společně setkáme. 

Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,  
odloučené pracoviště Bartovická



Naše škola se zapojila do projektu Hýbeme se 
hezky česky, kterou pořádal obchodní řetězec 
Penny ve spolupráci s AŠSK ČR. Vše začalo už 
v květnu loňského roku, kdy jsme se rozhodli se 
zúčastnit a do tohoto projektu se přihlásit. V měsíci 
červnu probíhalo on-line hlasování, v němž náš 
školní sportovní klub získával body za jednotlivé 
hlasy. Hlasovali mimo jiné i žáci, učitelé a rodiče. 
Díky dostatečnému počtu hlasů a menšímu 

počtu účastníků v soutěži v našem mikroregio- 
nu se náš školní sportovní klub dostal do finále, 
které se konalo v září přímo v prodejnách Penny. 

Od 2. do 29. 9. mohli lidé hlasovat prostřednictvím 
útržků z účtenek za nákup v hodnotě nad 100 Kč. 
Po sečtení všech hlasů se náš školní sportovní klub 
umístil na druhém místě a získal tak poukázky na 
nákup nápojů a zdravých potravin a také finanční 
odměnu ve výši 5 000 Kč na nákup sportovního 
vybavení. S dětmi se kvůli koronavirové pandemii 
aktuálně neúčastníme žádných mimoškolních ani 
mezitřídních turnajů, nicméně doufáme, že se si- 
tuace brzy zlepší a dětem tak bude umožněno změ-
řit síly v různých sportech a soutěžích se svými vrs-
tevníky z jiných základních škol. Nápoje a zdravé 
potraviny jsme proto dětem rozdali jako odměny 
v rámci turnajů v hodinách tělesné výchovy. 
Mysleli jsme přitom i na mladší žáky naší školy, 
kteří dostali rovněž drobné odměny v rámci svých 
třídních soutěží. Za finanční odměnu se škola 
rozhodla nakoupit potřebné vybavení hlavně na 
fotbal a florbal, v nichž žáci naší školy nejčastěji 
soutěží v oblastních a okresních kolech pořádaných 
Asociací školních sportovních klubů. Doufáme, že 
se sportu budeme moci věnovat i nadále a že nám 
koronavirus už nebude stát v cestě. 

Radek Karnufek, ZŠ Vrchlického

V čase adventu, kdy se všichni velmi těšíme na 
Vánoce, jsme žákům zpříjemnili pobyt ve škole 
představením, které zahráli starší žáci mladším 

kamarádům. Pohádku, kterou předvedli, sami 
napsali a společně s paní vychovatelkou Ivanou 
Hrbáčkovou vytvořili a zajistili i krásné rekvi-

zity a kulisy. Představení 
zhlédla také paní ředitelka 
školy Hana Ostřanská, které 
se vystoupení žáků ohromně 
líbilo a účinkující žáky vel- 
mi pochválila. Mladší žáci 
poděkovali za představení  
a určitě se také těší, že se doč- 
kají další pohádky a v příš-
tích letech se sami stanou 
účinkujícími.  

Radmila Sulková, 
ZŠ Vrchlického, odloučené 

pracoviště Bartovická

Paní ředitelka přihlásila naši mateřskou školu 
v rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti 
z projektu MAP ORP Ostrava II na akci – Beseda 
s autorkou dětských knih paní Lenkou 
Rožnovskou ke knize „ Já, štěně“. 
Besedy byly celkem 3 a uskutečnily se 
12. 1. 2022.

Paní spisovatelka pro děti srozumi-
telnou formou popsala, jak taková kniha 
vzniká, kdo je ilustrátor.

Ukázala dětem knihu „Já, štěně“ 
a přečetla jim z ní krátké úryvky. S dět- 
mi si zahrála hry, soutěže a na závěr si 
všichni společně vyrobili papírového 
pejska. Děti dostaly několik knih, ze 

kterých jim paní učitelky čtou před spaním. 
Dětem se beseda a knížky moc líbily.

 MŠ Radvanice

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971 
e-mail:  

kominictvi1@seznam.cz 
tel.: 605 379 799
Nabízím vám:

•	 pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	

•	 vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 čištění	komínů	a	kouřovodů	
•	 veškeré	další	kominické	

práce	za	NÍZKÉ	CENY	
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Bílý den 
v radvanické školce

Pro děti je prosinec jedním z nejkrásněj-
ších měsíců v roce. Děti s radostí prožívají 
kouzlo Vánoc a ani děti z mateřské školy 
v Radvanicích nebyly výjimkou. Pomáhaly 
s vánoční výzdobou prostor školky, zdo-
bily stromeček a byly plné očekávání, co 
jim nadělí Ježíšek. Dne 20. 12. 2021 přišly 
všechny děti do školky v bílém oblečení 
jako sněhuláci, vločky, andílci, a tak začal 
náš „Bílý den“ plný překvapení. Nejdříve 
jsme si zazpívali vánoční koledy na scho-
dech, a když zazvonil zvoneček, šli jsme se 
podívat do jednotlivých tříd, co nám Ježíšek 
nadělil. Bylo toho spousta. Děti nevěděly, 
co dřív rozbalit a s čím si hrát. Přitom sta-
čily ochutnat vánoční cukroví přinesené od 
maminek. Nejkrásnějším zážitkem pro paní 
učitelky byly rozzářené oči dětí u stromečku 
a jejich radost z nových hraček.

MŠ Radvanice

Beseda s autorkou dětských knih v mŠ radvanice

Školní sportovní klub zŠ Vrchlického 
z Ostravy-radvanic skončil druhý 
v projektu „Hýbeme se hezky česky“

divadlo děti dětem –  
pohádka „Princezna ve věži“
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WWW.TANECVSENOVE.CZ

od 14. února 2022
samba, chacha, tango, waltz

pořádná dávka energie

pro děti od 6 let

restaurace HORAKŮVKA v Šenově

776 180 447

Stavební činost
David Beník
IČ: 03563286

Nabízíme:
Výkopové práce minibagrem 

Sanace vlhkého zdiva
Statické zajištění objektu

Výstavba RD 
Čerpání betonu pístovým čerpadlem

Mob: 602 536 085
Stavební činost

David Beník
IČ: 03563286

Nabízíme:
Výkopové práce minibagrem 

Sanace vlhkého zdiva
Statické zajištění objektu

Výstavba RD 
Čerpání betonu pístovým čerpadlem

Mob: 602 536 085

Žáci 1. B udělali další velký krok!
V pátek 7. 1. 2022 čekalo žáky ve škole veliké překvapení. Za jejich 

obrovskou píli a snahu dostali od paní učitelky své první pero. Teď už 
budou psát jako jejich velcí spolužáci. Kromě pera žáci dostali také 
památeční medaile, na kterých je napsáno „Píšu perem“. A protože jsou 
všichni žáci 1. B velkými fanoušky Harryho Pottera, dostali dobroty ve 
tvaru postaviček tohoto filmu. První písmenko, které se děti naučily 
perem psát, bylo písmenko „I“. Přejeme žákům, aby se jim psaní perem 
dařilo a naučili se psát spoustu dalších písmenek, slov a vět.

Martina Bryndačová, 
ZŠ Vrchlického, odloučené pracoviště Bartovická
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