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Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

zápis do 1. třídy
proběhne ve čtvrtek 7. 4. 2022 
od 12.00 do 17.00 hodin
současně na všech odloučených pracovištích školy:  
Havláskova 1, Ostrava‑ Radvanice 
Trnkovecká 55, Ostrava ‑Radvanice  
Bartovická 59, Ostrava‑ Bartovice
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte popřípadě originál roz-
hodnutí o svěření do péče, v případě cizinců kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém 
pobytu v ČR a na jaké adrese.
Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat o odložení povinné školní docházky, které musí 
doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky 
vydává ředitel školy. 
Do prvních tříd se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice.
V případě problému s nástupem k zápisu v daném termínu informujte sekretariát školy na tele‑
fonním čísle 596 232 129 nebo elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz.

Vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí školáky

Hudební klub 
acoustica 
přivítá „kluky 
z Katapultu“

Hudební klub Acoustica, který se nově 
usídlil ve Společenském domě v Ostravě
Bartovicích, nabízí bohatý kulturní pro‑
gram napříč generacemi a napříč hudebními 
žánry.

Ve čtvrtek 24. března od 19 hodin přije‑
dou zahrát „kluci z Katapultu“ v bigbítovém 
kvartetu The Papper Jack. 

Andymu Budkovi (baskytara) a Ondřeji 
Timplovi (bicí) se splnil sen, když, muzi‑
kantskou hantýrkou řečeno, dostali lano od 
Oldy Říhy nastoupit do Katapultu. Stalo se 
tak v roce 2009 poté, co se Olda Říha roz‑
hodl, že po odchodu svých dlouholetých 
spoluhráčů do muzikantského nebe bude 
Katapult pokračovat. Kapela i s novým obsa‑
zením plní sály dál. Současně však zazářil 
i vlastní projekt mladých muzikantů. Ve slo‑
žení Andy Budka, Ondřej Timpl, Martin 
„Johnny“ Jiroušek a José Botek vzniklo big‑
bítové kvarteto „The Papper Jack“, které po 
deseti letech od vzniku kapely vydává první 
album. Už první singl dostupný na sociál‑
ních sítích značí, že kapela potěší především 
milovníky klasického bigbítu a řízného 
rokenrolu.

Cena vstupenky je 200 Kč, místa je potřeba 
předem rezervovat, tel.: 604 528 270.

Libor Gora, Hudební klub Acoustica



Rada městského obvodu na 70. schůzi konané 
dne 19. ledna 2022 mimo jiné:
  schválila plán kontrolní činnosti Úřadu městské 
ho obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022,

  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zajiš‑
tění funkční způsobilosti lokálního výstraž‑
ného systému vybudovaného v rámci projektu 
„Preventivní protipovodňová opatření v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice“ se zhotovitelem 
KOCMAN envimonitoring s.r.o., 

  projednala majetkové záležitosti: rozhodla o schvá‑
lení záměru pronájmu pozemků pod garážemi, roz‑
hodla o uzavření nájemních smluv na pozemky pod 
garážemi, udělila souhlasy a plné moci s kácením 
dřevin na pozemcích města svěřených do správy 
městského obvodu, rozhodla o uzavření smluv 
o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočí‑
vající v povinnosti města na dotčených pozemcích 
strpět umístění staveb přípojek a umožnit přístup 
k těmto stavbám v souvislosti s jejich provozem, 
opravami či odstraněním, rozhodla o udělení sou‑
hlasu 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 městského 
obvodu,

  rozhodla o uzavření smluv k zajištění veřejných 
akcí k výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Radvanicích a Radvanických slavností se společ‑
ností PROFEEL AGENCY s.r.o., 

  projednala finanční záležitosti: schválila rozpoč‑
tová opatření.

Rada městského obvodu na 71. schůzi konané 
dne 2. února 2022 mimo jiné:
  projednala a souhlasila s aktualizovanými a novými 
projektovými záměry příspěvkových organizací 
městského obvodu v rámci strategického rámce 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP 
Ostrava pro programové období 2021–2027,

  projednala informaci o vyhlášení výběrového řízení 
pro poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního 
města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kri‑
minality na rok 2022 a souhlasila s podáním žádostí 
o poskytnutí transferu na projekty „Sportovní pří‑
městský tábor“ a „Sportujeme s městským obvo‑
dem společně, radostně a bezpečně“,

  projednala majetkové záležitosti: rozhodla o uza‑
vření smluv o zřízení věcného břemene – služeb‑
nosti, spočívající v povinnosti města na dotčených 
pozemcích strpět umístění staveb přípojek a umož‑
nit přístup k těmto stavbám v souvislosti s jejich 
provozem, opravami či odstraněním, rozhodla 
o udělení souhlasu s umístěním a provedením sta‑
veb, 

  projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

  projednala finanční záležitosti: rozhodla o poskyt‑
nutí peněžních a nepeněžních darů, schválila roz‑
počtové opatření.

Rada městského obvodu na 72. schůzi konané 
dne 16. února 2022 mimo jiné:
  vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2021 
orgánů statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti 
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím,

  schválila Zásady pro stanovení výše úplaty za 

zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným 
stavbami, ve vlastnictví města, svěřená správa 
městskému obvodu, 

  schválila plán účetních odpisů majetku městského 
obvodu,

  schválila přípravu a podání žádosti o dotaci 
na projekt „Zelené střechy – zastávky MHD“ 
z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 
Národního programu Životní prostředí, výzva  
č. 10/2021, podoblast 1.5 „Udržitelné a efektivní 
hospodaření s vodou v obcích“.

Kateřina Zdražilová, tajemnice

Poplatek ze psů 
je nutno zaplatit do 31. března

Rádi bychom připomněli občanům měst‑
ského obvodu Radvanice a Bartovice, že popla‑
tek za psa je splatný do 31. března 2022. 

Zároveň však připomínáme, že na základě 
rozhodnutí vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice je od 1. ledna 2020 od poplatků ze 
psů osvobozený držitel psa, který má trvalý 
pobyt v rodinném domě na území našeho 
městského obvodu. Pokud splňujete výše uve‑
denou podmínku a máte nastaven trvalý příkaz 
pro platbu poplatku ze psa, žádáme, abyste si jej 
zrušili.

Poplatek  je možno zaplat it hotově na 
pokladně v budově úřadu městského obvodu 
nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 
1911622761/0100 (Komerční banka, a.s.) nebo 
poštovní poukázkou. Při úhradě převodem vždy  
uvádějte svůj variabilní symbol nebo jako varia 
bilní symbol uveďte kód 2711 a jméno držitele 
psa, abychom mohli platbu identifikovat.

Pokud nebude poplatek včas zaplacen (týká se 
pouze držitelů psů, kteří mají trvalý pobyt v byto‑
vých domech, a držitelů psů využívaných při 
podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů, 
bez ohledu na to, zda jeho držitel je osoba fyzická 
či právnická) do 31. března 2022, bude vyměřen 
platebním výměrem a může být navýšen podle 
zákona o místních poplatcích až na trojnásobek. 

Nezapomeňte rovněž na povinnost nahlásit 
psa staršího 3 měsíce do evidence úřadu měst‑
ského obvodu, a to i v případě, že jste osvobozeni 
od placení poplatku. 

Stejně tak je nutné nahlásit každou změnu, 
např. zanikneli povinnost platit poplatek nebo 
dojde ke změně v nahlášených údajích (změna 
držitele psa, úhyn psa, jeho prodej, darování, pře‑
stěhování mimo městský obvod RaB aj.). 

S případnými dotazy se obracejte na Lucii 
Bartkovou, odbor financí a rozpočtu, kance‑
lář č. 13 v 1. poschodí budovy úřadu městského 
obvodu, případně na email lbartkova@radva-
nice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 133.

Odbor FaR
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z jednání místní samosprávyPlacení poplatků 
za pronájmy 
pozemků

Rádi bychom jako každoročně připo‑
mněli, že se blíží termín pro úhradu poplatků 
za pronájmy pozemků, který je smluvně sta‑
noven na 31. březen každého roku. Poplatek 
za pronájem pozemku lze uhradit v hotovosti 
přímo na pokladně úřadu nebo převodem 
z účtu. Bezhotovostní platbu je třeba zaslat 
na číslo účtu 1911622761, kód banky 0100 
(číslo účtu je rovněž uvedeno na webových 
stránkách městského obvodu). Abychom 
však mohli platbu identifikovat, je nutno při 
platbě uvést údaj, z kterého bude možno zjis‑
tit poplatníka (variabilní symbol – jedinečné 
číslo pro každého poplatníka nebo jméno 
poplatníka s jeho adresou). Informaci o varia 
bilním symbolu lze získat u p. Draštíkové 
na odboru majetkovém, bytovém a investic, 
tel. 599 416 114, email: mdrastikova@rad‑
vanice.ostrava.cz. V případě prodlení s pla‑
cením je poplatník povinen hradit penále 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

Odbor MBaI

Tříkrálová sbírka 
rekordně pomůže na 
Ostravsku. děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2022 pomůže lidem 
v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel 
obcí a měst v okolí a zapojení 380 tříkrálo‑
vých skupinek dobrovolných koledníků, což 
je více než v předchozích letech. Shromáždila 
se částka 2 743 428 Kč, která pomůže pokrýt  
nejen místní charitativní záměry, ale i regio 
nální projekty a zahraniční humanitární 
pomoc pořadatele sbírky Charity Česká 
republika. Tříkrálová sbírka 2022 Charitě 
Ostrava pomůže zajistit provoz mobilního 
hospice a sociálního šatníku, obnovit kuchyň 
v Hospici sv. Lukáše, vybavit dětské hřiště 
azylového domu pro maminky s dětmi nebo 
uskutečnit rekonstrukci podkroví v domově 
pro seniory. Charitě sv. Alexandra umožní 
sbírka plynofikaci a rekonstrukci kotelny 
hlavní budovy s provozy chráněných dílen. 

V našem městském obvodě se vybralo 
celkem 65 483 Kč.  Zdroj: Charita Ostrava



RaB noviny 3

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Milý budoucí prvňáčku,

zveme Tě do naší školy 29. 3. 2022 od 14.00 do 17.00 hodin.
Rádi Tě společně s rodiči provedeme školou a zodpovíme vaše dotazy.

 Kolektiv školy 

Základní škola Ostrava Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

odloučené pracoviště Bartovická Výstavba 
na ulici dvorová

I přesto, že městský obvod Radvanice 
a Bartovice není investorem výstavby na ulici 
Dvorová a svou velikostí stavby podléhá povo‑
lení výstavby Magistrátu města Ostravy, si vás 
vzhledem k jejímu rozsahu dovolujeme infor‑
movat:

O výstavbě na těchto pozemcích se diskutuje 
už bezmála deset let. Již v roce 2014 městský 
obvod Radvanice a Bartovice využil možnosti 
připomínkování územní studie tak, aby budoucí 
výstavba navazovala na stávající výstavbu 
rodinných domů s co nejmenším dopadem na 
své okolí.

Jedním z hlavních našich požadavků byla 
maximální zastavěná plocha jednoho rodin‑
ného domu 140 m2, a to nejvýše se dvěma nad‑
zemními podlažími. Dalšími požadavky byly 
přiměřenost veřejného prostranství, zeleně, 
zachování VKP (významný krajinný prvek) 
a v neposlední řadě vznik nových komunikací, 
které nesmějí být jednosměrné a každá tato 
ulice musí navazovat na ulici Dvorovou a sou‑
časně „prodlouží“ ulici Radovou.

Schválením našich požadavků, na které 
posléze majitel pozemků přistoupil, bylo 
docíleno toho, že výstavba bude formou jen 
rodinných domů typově i výškově podobných 
stávající výstavbě a může jich být vystavěno 
přibližně 2/3 oproti původnímu zvažovanému 
záměru.

Na výstavbu nezbytné infrastruktury získal 
vlastník těchto pozemků od Magistrátu města 
Ostravy stavební povolení již před několika 
lety s platností do konce minulého roku. Právě 
z těchto důvodů byly zahájeny stavební práce na 
konci roku 2021.

O zahájení uvedených prací nás majitel 
informoval 14 dní předem, kdy jsme současně 
rovněž společně řešili další vývoj stavebních 
prací. Bylo nám sděleno, že bude zatím dochá‑
zet jen k výstavbě infrastruktury. Tato etapa 
nezahrnuje výstavbu rodinných domů, jeli‑
kož na stavbu žádného rodinného domu spo‑
lečnost nedisponuje nezbytným stavebním 
povolením a ani o něj do dnešního dne ještě 
nepožádala, a to hlavně z důvodu nevyřeše‑
ného chybějícího napojení kanalizace v druhé 
polovině ulice Radova. Dále nás informo‑
val, že pokud by došlo k vyřešení chybějící 
kanalizace, má zájem vystavět prozatím cca 
8 rodinných domů na jedné z nově vznikají‑
cích ulic.

Děkujeme všem občanům, kteří nás o prů‑
běhu stavby informují, a zároveň sdělujeme, že 
jsme firmu provádějící stavební práce požádali, 
aby nejezdili po ulici Radova. V případě, že by 
nákladní auta byla na této ulici spatřena, vyfoťte 
je a fotografii nám prosím zašlete. Další vývoj 
výstavby, včetně stavebních povolení výstavby 
rodinných domů, budeme bedlivě sledovat.

Aleš Boháč, starosta

POMÁHÁME V HOSPICI
PŘIDÁŠ SE K NÁM?
RADOST Z DÁVÁNÍ…
Ochotně a rádi věnujeme pár hodin svého volného času vážně 
nemocným lidem v novém a příjemném prostředí Hospice 
sv. Lukáše.

CO DĚLÁME:
S pacienty si povídáme, čteme knihy, procházíme se, hra-
jeme společenské hry, pravidelně zajišťujeme a organizujeme 
kavárnu pro pacienty atd.

NABÍZÍME:
Kvalitní, bezplatný kurz v rozsahu 35 hod. teorie a praxe, 
3 hod. supervize.
Po skončení kurzu obdrží každý účastník certifikát.
Kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 22. 4. 2022  
od 16:00 h.

Další termíny účastníci obdrží na úvodní přednášce.
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8. 3. 13:00 KD při DPS Bartovice  
– Oslavy MDŽ

9. 3. 14:00 KD Radvanice  
– Slavíme MDŽ

10. 3 15:00 KD Bartovice – MDŽ

15. 3. 15:00 SPCCH Radvanice  
– Výborová schůze

23. 3 14:00
KD Radvanice  
– Přednáška policie 
BESIP

24. 3. 15:00 KD Bartovice  
– Vítání jara

v měsíci březnu
Kalendář událostí akce v knihovně

radVaNICe, TĚŠÍNSKÁ 307

Čtenářská výzva 2022 Q

výstava knih se soutěží |březen | během půjčování
My se máme, že se máme Q

výtvarná dílna pro děti i dospělé
vytváříme společný strom z otisků dlaní
březen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 

Kouzlíme se čtením Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 24. března | od 9.30 do 10.30
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 

Počítáme litery a hrátky s řádky Q

test pro děti 
březen | během půjčování 

Úkoly za kytičku Q

zábavné hrátky pro prvňáčky
a jedno malé pasování k tomu…
březen | během půjčování 
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Společně s Učitelem národů Q

spolupráce na projektu o J. A. Komenském
při ZŠ Radvanice a Bartovice
březen 

Nerozluční přátelé Q

test pro děti o zvířatech, 
které si vzájemně pomáhají
březen | během půjčování 

Buďme fér – FAIRTRADE Q

test pro dospělé 
březen | během půjčování 

barTOVICe, barTOVICKÁ 459
Zakrátko bude tu kuřátko Q

výtvarná dílna pro děti 
vyrábíme – recyklujeme
březen | během půjčování

Bleskův březen Q

test pro děti
březen | během půjčování
TÝDEN PRVŇÁČKŮ

Literární polévka Q

test pro děti 
březen | během půjčování 

Úkoly za kytičku Q

zábavné hrátky pro prvňáčky
a jedno malé pasování k tomu…
březen | během půjčování 
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Společně s Učitelem národů Q

spolupráce na projektu o J. A. Komenském
při ZŠ Radvanice a Bartovice
březen 

Velcí kamarádi z přírody Q

test pro děti o zvířatech, 
které si vzájemně pomáhají
březen | během půjčování 

Buďme fér – FAIRTRADE Q

test pro dospělé | březen | během půjčování 
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Akce se konají v souladu s aktuálními  Q
mimořádnými a ochrannými opatřeními 
ke covidu-19.

Hudební klub Acoustica
Společenský dům v Ostravě Bartovicích
Program v březnu
3. 3. 2022 – Country kapela CABALERO
4. 3. 2022 – Kytarista Petr Latner a hosté 

Martin Jarošek a Lubomír „Ozzy“ 
Ryška

11. 3. 2022 – Rocková zábava s kapelou 
SALTO

12. 3. 2022 – Chanson tap – charismatická 
zpěvačka Šárka Secová s jedinečným 
kytarovým TAPPING doprovodem 
Igora Šelešovského

13. 3. 2022 – Klauni z Balónkova – pro-
gram pro děti

16. 3. 2022 – Posezení u piana s Béďou 
Buksou

19. 3. 2022 – Kapela Hesy Lesy
24. 3. 2022 – The Papper Jack aneb 

„Kluci z Katapultu“, vstupné 200 Kč, 
rezervace předem!

Začátky programu v 19 hodin. Pokud není 
uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. 
Změna programu vyhrazena.
Kontakt: Libor Gora, tel.: 604 528 270
www.acoustica.cz
Facebook: Hudební klub Acoustica

POdĚKOVÁNÍ
Dne 9. února se konala v Klubu důchodců Radvanice výroční členská schůze, na které byla 

zvolena nová předsedkyně klubu paní Miluše Pěronková. Stávající předsedkyně paní Věrka 
Bartuselská se rozhodla po 16 letech obětavé a příkladné práce z vedení klubu odejít. Paní 
Bartuselské děkujeme za dlouholetý přínos ve vedoucí funkci našeho klubu důchodců a nové 
předsedkyni paní Pěronkové přejeme hodně sil a úspěchů.

Členové výboru KD Radvanice

POzVÁNKa 
na výroční členskou schůzi  

ČzS Ostrava-radvanice
Výbor Českého zahrádkářského svazu Radvanice zve všechny své členy i příznivce 

zahrádkářů na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 26. 3. 2022 v 15 hodin 
v klubovně zahrádkářů v areálu Obecního domu.

Program:
zpráva o činnosti organizace za rok 2021• 
zpráva o hospodaření organizace• 
plán akcí na rok 2022• 
termín a cíl zájezdů• 
volba výboru – účast členů nutná• 

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši hojnou účast a přátelskou besedu.
Zve výbor ZO ČZS Ostrava-Radvanice
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Světlo jedné duše uhaslo. 
Však její teplo hřeje naše srdce dál... 

Odešla maminka, babička, prababička, kterou jsme 
milovali, v našich vzpomínkách však bude žít dál.  

Dne 14. března 2022 vzpomeneme  
smutné 1. výročí úmrtí paní 

Emmy Zádrapové 
S láskou stále vzpomínají dcera Ema, Alenka 

a syn Tonda s rodinami.

Nikdy se nevytratí z našich srdcí vzpomínka na člověka, 
který pro nás tolik znamenal.

Dne 2. 3. 2022 by oslavil 90. narozeniny  
pan 

František Trnka 
Vzpomínají Franta s Irenou, Jana s Mirkem, 

vnoučata a pravnoučata.

Dne 30. 3. 2022 si připomeneme  
již 10. smutné výročí úmrtí 

pana 

Jiřího Bergera 
S láskou a úctou vzpomíná  

a nikdy nezapomene manželka Irena s rodinou.

Dne 20. března 2022 vzpomeneme  
druhé výročí úmrtí  

paní 

Mgr. Margity Slívové 
Ve smutku vzpomíná manžel  

a synové s rodinami.

Dne 29. 3. 2022 vzpomínáme 2. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček a tchán, pan 

Josef Lipják
Všem, kdo ho znali a měli rádi, děkujeme 

za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Dita  

a dcery s rodinami.

Dne 9. 3. 2022 uplyne rok, co nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička, tchýně, manželka, 

paní 

Vladimíra Michalíková
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

maminka Libuše, manžel Adolf a dcery Denisa 
a Lucie s rodinami.

Dne 11. 3. 2022 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí pana 

Libora Sargy
 a zároveň dne 15. 5. 2022 

uplyne již 17 let od úmrtí paní

 Věry Sargové
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
synové Pavel a Dalibor s rodinami.

Po vzoru ZOH v Pekingu 
jsme ve tř ídě Pastelky v MŠ 
v OstravěRadvanicích uspo‑
řádali malé zimní olympijské 
hry. Hlavním cílem bylo, aby 
děti získaly povědomí o tom, co 
ZOH obnášejí, jaké zimní sporty 
známe a jaká je odměna pro nej 
lepší sportovce. Nejdříve jsme 
vyráběli vlajku, poté jsme po 
kračovali nácvikem pochodu 
a slavnostním zapálením olym‑
pijského ohně. Děti složily slib 
a mohli jsme začít. Děti si vylo‑
sovaly barvu světadílu, za který 
budou soutěžit, a vytvořily druž 
stva. Soutěžilo se každý den 
v něčem jiném: sportovci hráli 
hokej, lyžovali, tahali se na 
bobech, bruslili atd. Na konci 
týdne proběhlo vyhodnocení 
nejlepších týmů, ale i jednot‑
livců a malí olympionici získali 
medaili i malou odměnu.

MŠ Ostrava-Radvanice

Letošní zima je na sníh ve městě skoupá a poča 
sí na zimní aktivity nám zatím moc nepřeje. Nám 
to ale nevadí. Nelenili jsme a v rámci výtvarných 
činností děti vyrobily ptáčkům krmítka a udělali 
jsme si výlet autobusem do parku „Komenského 
sady“. Pro většinu dětí je jízda autobusem velký 
zážitek, a proto si ji moc užívaly. Společně jsme 
pak procházkou objevovali park a děti s radostí 
věšely krmítka na stromy. Výlet jsme si všichni 
moc užili a těšíme se na další dobrodružství.
MŠ Ostrava-Radvanice, pracoviště Trnkovecká

Výlet do 
Komenského sadů

zimní olympiáda
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- inzerce-

Lyžování 
na bílé

Od 31. ledna do 4. února 2022 se děti 
z MŠ Bartovice zúčastnily pětidenního 
odpoledního lyžařského kurzu „Lyžujeme 
se sluníčkem“ v Resortu Bílá – Beskydy. 
Mladí instruktoři si děti hned první den 

rozděl i l i  do t ř í skupin podle výkon‑
nosti. Celý týden se děti učily lyžařským 
dovednostem, jezdit na páse, laně, vleku, 
zabrzdit, zatočit vlevo, vpravo. Nebylo to 
úplně snadné, ale i tak to nakonec zvládli 
všichni. Počasí dětem přálo, sněhu bylo 
dost a stále ho přibývalo. Sluníčko na ně 
vykouklo aspoň jeden den, tak si to nále‑
žitě užily. Přejeme dětem, aby nabyté 
zkušenosti dále rozvíjely a z lyžování 
měly radost. 

Kolektiv MŠ Bartovice

Zima a sníh je krásné období pro děti. 
„ Jedna koule,  d r uhá koule,   t ře t í  koule, 
klobouk, nos, sněhuláček stojí bos“ – toto 
s i   p rozpěvova ly  dě t i   z  mate ř ské   školy 

v Bartovicích, když tvořily různé sněhuláky 
v rámci vzdělávacího programu. Přesvědčte 
se sami…

Kolektiv MŠ Bartovice

V pondělí 31. ledna 2022 byl v naší škole na 
všech budovách žákům rozdáván výpis vysvěd‑
čení. Kromě toho jsme tento den věnovali 
J. A. Komenskému, jehož výročí 430 let od naro‑
zení si v letošním roce připomínáme.

Žáci, rozděleni do skupin, hledali ve tří‑
dách a na chodbách školy různobarevné lís‑
tečky s písmeny, ze kterých poskládali jméno 
J. A. Komenský a tak zjistili, o kom si tento 
den budou povídat a získávat informace. Poté 
zhlédli animovaný film, který jim přiblížil 
Komenského život a dílo, a na základě toho 
diskutovali s paní učitelkou a také mezi sebou 
o době, ve které žil, a o jeho přínosu pro školu 
a učení. V další části projektového dne si mladší 
žáci vybarvili obrázek J. A. Komenského a žáci 
starších tříd dokreslovali podobiznu jeho tváře. 
Výtvory žáků teď zdobí třídy i další prostory 
naší školy. Žáci druhého stupně taktéž zhlédli 
film o učiteli národů a pak vyplňovali různé 
kvízy a tajenky.

S projek tovým dnem byl i  žáci velmi 
spokojeni. Zábavnou formou se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací o životě a díle 
J. A. Komenského a také to, proč je právě on 
nazýván „Učitelem národů“. 

Martina Bryndáčová, ZŠ Vrchlického, 
odloučené pracoviště Bartovická

PARTR spol. s r.o.

 +420 725 930 076
ostrava@partr.cz

Nacházíme se pod hotelem Jan Maria
Slívova 2085/3,

710 00 Slezská Ostrava

Více informací na 
www.partr.cz

Naši sněhuláci

Projektový den J. a. Komenský

z tvorby našich dětí
Karanténa
Už je tady karanténa, sedím doma uzavřena.
Když se ráno probudím, určitě se nenudím.
Napíšu si úkoly, chtěla bych jít do školy!
Dám si dobrý obídek, přečtu si pár povídek.
Sednu zpátky ke stolu, troška toho humoru.
Potom hurá ven, to zas utek den.

Adéla Skupníková, žákyně V. A,  
ZŠ Vrchlického 
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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 

Hledáme 
pamětníky 
na J. Kociána,
žijícího na Chodounského 
ulici v Radvanicích, kde 
také v roce 1964 zemřel.

Pomůže nám jakákoliv 
vzpomínka na něj nebo 
fotografie. Píšeme o něm 
knihu, budeme vděční za 
jakoukoliv informaci.

Volejte na tel.: 
734 301 585
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První únorová středa se v naší škole nesla 
v duchu knihovnickém. Jelikož nám stále pro‑
ticovidová opatření neumožňovala návštěvu 
kn ihovny,   př išly  pan í   kn ihovn ice  Pet ra 
Švindrychová a Jana Svobodová k nám do školy. 

Pro prvňáčky a druháčky bylo připraveno 
povídání o breberkách a jiných potvůrkách. 
Žáčci se dozvěděli základní informace o bakte‑
riích a virech a také to, jak se mohou před nimi 
chránit, stihli si vytvořit i záložku do svých knih 

Tak by se dal shrnout do jedné věty pětidenní 
pobyt na horách v Beskydech na Bílé. 

Ve dnech 31. 1. 2022 až 4. 2. 2022 jsme vyrá‑
želi hned po vyučování do Beskyd na Bílou 
na odpolední lyžařský kurz. Z dětí se staly 
Citrónci, Kivi, Kravičky a Papoušci – tak se 
nazývala jednotlivá družstva. Lyžování jsme 
si užili, někteří z nás stáli na lyžích poprvé, 
někteří zdokonalovali své lyžařské dovednosti 
na menším i větším kopci. Na závěr lyžařského 
kurzu byly uspořádány závody. Každý za svůj 
výkon byl odměněn medailí a dětským šampu‑
sem! Těšíme se opět za rok! 

Za všechny lyžaře 
Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,  

odloučené pracoviště Bartovická

Lyžovali jsme a bylo to prima

nebo slabikářů. Třeťáci a čtvrťáci se věnovali vitamí‑
nům a zdravému způsobu života, aby měli potřebnou 
„energii pro tělo, aby mu bylo veselo“. 

Nejstarší žáci se věnovali slovům, významu slov, 
doplňování slov do vět a tvoření příběhu. Také došli 
společně k závěru, že „litera a túra není literatura“. 

Všem žákům se společná setkání velmi líbila 
a již nyní se těšíme na další shledání – možná již 
v knihovně! 

Za všechny horlivé čtenáře 
Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického, 

odloučené pracoviště Bartovická 

Jako v knihovně
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Děti slavily 430 let oD narození J. a. KomensKého


