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ÚDAJE O POČTU OBYVATEL

Ukazatel do 15 let nad 15 let celkem
muž
i

ženy celkem muži ženy celke
m

muž
i

ženy celkem

Občané ČR 287 278    565 1849 1989  3838 213
6

226
7

 4403

Občané EU    0     0       0     10       4      14     1
0

      
4

     14

Cizinci EU i ne EU    8     9      17     59     41    100     6
7

    5
0

   117

Stav k 31.12.2010 295 287    582 1918 2034  3952 221
3

232
1

 4534

V průběhu roku se uskutečnilo celkem 24 svateb, z toho bylo 5 církevních.

 V sobotu  17.  dubna  oslavili  manželé  Apolonie  a  Jan  Slovákovi  vzácné  jubileum,  a  to
diamantovou svatbu.  Po 60-ti letech si znovu řekli své ano.

Ke dni 1.1.2010 je v evidenci čísel popisných zapsáno 1200 čísel. Ode dne 1.1.1998, kdy
bylo evidováno 1108 čísel popisných, přibylo 71 rodinných domků a jejich počet se zvýšil na
896. Obytné domy zůstaly na stejné výši 79 a ostatní objekty se z 28 zvýšily na 39+2 a
sestávají z  11 podnikatelských objektů : objekt ČD as., prodejna LIDL, RT TORAX, PPL,
Vostav  Morava,  Solná  jeskyně,  PRESSCARD s.r.o.  (nyní  AB NOTE a.s.),  Bigcars  pana
Bogdalíka,  Krůta  Slezsko  s.r.o.  KOMA (patrové  garáže)  a  Řeznictví  a  uzenářství  pana
Jochymka. Dále dům s pěstounskou péčí ve vlastnictví města Ostravy dostal č.p. 1133 a nová
hasičská zbrojnice č.p. 1192. 
Pro výstavbu rodinných domků na ulici Letní a Chrpové je rezervováno 8 popisných čísel a
176  čísel  popisných  je  evidováno  po  demolicích  jak  rodinných  domků,  tak  jiných
zemědělských a podnikatelských objektů.

3



POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Informace z     jednání Rady

Rada  městského  obvodu  Svinov  se  v průběhu  roku  2010  sešla  na  19  řádných  a  8
mimořádných jednáních ve „starém“ složení (v říjnu byly komunální volby) a na 4 řádných a
jednom mimořádném jednání v „novém“ složení. Přijala řadu usnesení, z nichž některá jsou
uvedena níže.

Rada MOb Svinov :

 projednala žádost společnosti  TMAS CZ s.r.o.  o umístění soustavy fotovoltaických
panelů na střeše objektu mycí linky v areálu čerpací stanice PHM v Ostravě – Svinově
a schválila ji,

 vzala na vědomí žádost ředitelky ZUŠ Ostrava – Svinov, Bílovecká 1 o změnu názvu
školy na Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava –Svinov, Bílovecká 1
a  doporučila  Zastupitelstvu  MOb  Svinov  vydat  souhlasné  stanovisko  k udělení
čestného názvu,

 souhlasila  s instalací  fotovoltaických  článků  a  střídače  na  střeše  objektu  na  ulici
Polanecká 110 v Ostravě – Svinově,

 projednala  žádost  společnosti  IGIVEX  s.r.o.  o  souhlas  s umístěním  fotovoltaické
elektrárny na pozemcích parc. č. 2016/1 a 2016/6 v k.ú. Svinov a souhlasila s jejím
umístěním,

 souhlasila s instalací fotovoltaických modulů na střeše objektu na ulici Nad Porubkou
č.p. 41 v Ostravě – Svinově

 souhlasila s přemístěním pamětní desky vztahující se k historické události II. světové
války na pozemek parc. č. 1942/12 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

 souhlasila s umístěním pamětní desky umučených a padlých členů Sokola do vestibulu
budovy Základní umělecké školy, Bílovecká 1, Ostrava – Svinov,

 uložila odboru financí a správy majetku zpracovat úplné znění Zásad na pronájem
bytů v majetku statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu
Svinov se zapracováním všech schválených dodatků,

 vzala na vědomí záznam z jednání o vydaném územním rozhodnutí na stavbu „Silnice
III/4785 Ostrava – Přeložka ul. Bílovecká, 1. etapa, 1. a 2. stavba“  a požádala Správu
silnic Moravskoslezského kraje, aby bylo do projektu pro stavební řízení této stavby
nad rámec hlukové studie zahrnuto:

1. prodloužení protihlukové stěny o 120 m jižním směrem k mimoúrovňového
křížení dálnice a ul. Rudné

2. výška prodloužené protihlukové stěny bude min. 200 cm,
3. materiál,  ze  kterého  bude  prodloužená  protihluková  stěna  provedena,  bude

stejný jako materiál navržený na protihlukové stěně dle hlukové studie
 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování

projektové dokumentace pro územní a stavební řízení akce „Rekonstrukce ul. Kuršovy
v Ostravě – Svinově na obytnou ulici  - 1. etapa“  včetně inženýrské činnosti v objemu
304 800,- Kč vč. DPH s plněním v roce 2010 a s opcí na dokončení díla v roce 2011

4



ve výši 338 400,- K4 vč. DPH s dodavatelem společností OSA projekt s.r.o. se sídlem
Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava,

 schválila  plán  oprav  domovního  a  bytového  fondu  v majetku  statutárního  města
Ostravy, svěřeného do správy městského obvodu Svinov pro rok 2010,

 schválila projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Rozšíření parkovacích
stání v lokalitě bytových domů na ul. E. Rošického v Ostravě – Svinově“,

 rozhodla  zakoupit  5  ks  publikací  s názvem  Ostravsko  –  Opavská  operace  (1945)
v paměti veteránů,

 souhlasila s umístěním a realizací stavby „Sanace LB hráze na Odře,  km 18,992 –
19,630 stavba č. 5665“ na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Svinov parc.č.  2742/1 a 2775 vše v k.ú.  Svinov pro
investora stavby Povodí Odry st.p., se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava 1

 doporučila  Zastupitelstvu městského obvodu Svinov schválit  celoroční  hospodaření
MOb  Svinov  za  rok  2009,  vzala  na  vědomí  zprávu  o  výsledku  přezkoumání
hospodaření MOb Svinov za rok 2009

 souhlasila s instalací fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu na ul. Jelínkova
277/38 v Ostravě – Svinově

 souhlasila  s pořízením  pamětní  desky  Dobroslava  Lidmily  Základní  uměleckou
školou, p.o. Bílovecká 1, O. Svinov a s umístěním na budově ZŠ Ostrava Svinov, p.o.
Bílovecká 1,

 schválila investiční příspěvek ZUŠ O. Svinov ve výši 30 tis. Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořízením pamětní desky,

 vzala na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2010/2011          
- děti s celodenní docházkou 300,- Kč/ měsíc
- děti s polodenní docházkou 300,- Kč/ měsíc
- děti s 5-ti denní docházkou 300,- Kč/ měsíc
-  děti se 4 hodinovou denní docházkou 200,- Kč/ měsíc

 rozhodla bezúplatně nabýt skulpturu VOLNOST autorky Ivany Havlíčkové vytvořené
na  II.  ročníku  mezinárodního  sochařského  sympozia  Landek  04  z Bojanovského
pískovce  v ceně  200 000,-  Kč  od  Sdružení  pro  činnost  mezinárodních  kamenných
sympozií, o.s., se sídlem Pod Landekem 67, 725 29 Ostrava – Petřkovice a uzavřít
darovací smlouvu

 rozhodla  zadat  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  zpracování  žádosti  o  dotaci
z externích zdrojů na akci „Sportovní hřiště na ul.  Evžena Rošického“ zájemci KP
projekt s.r.o., se sídlem Riegerova 1756/51, 370 01 České Budějovice za cenu nejvýše
přípustnou 312 000,- Kč vč. DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo

 rozhodla  zadat  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  akci  „Obnova  povrchu  ul.
Františka a Anny Ryšových v Ostravě – Svinově“ společnosti EUROVIA CS, a.s. se
sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 za cenu nejvýše přípustnou 1 485 550,- Kč vč.
DPH a uzavřít smlouvu o dílo

 souhlasila  s návrhem obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství

 souhlasila  se  svěřením  uměleckého  díla  „LEVITACE“  od  autora  MgA.  Davida
Moješčika  a  spoluautorů  Ing.  arch.  Pavla  Maliny  a  Ing.  arch.  Petry  Ševcůjové
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v pořizovací ceně 1.999.994,94 Kč umístěné na pozemku parc.č. 3118/4 v k.ú. Svinov
do užívání městskému obvodu Svinov

 rozhodla  zadat  veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení  učebny multimediální
technikou“ k projektu „Vestavba multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hudební
výchovy na  ZŠ Bílovecká 10“  uchazeči  AutoCont  CZ a.s.,  se  sídlem Nemocniční
987/12, 702 00 Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 1.063.200,- Kč vč. DPH a uzavřít
s ním smlouvu o dílo

Ve  dnech  15.  a  16.  října  proběhly  volby  do  Zastupitelstva  městského  obvodu  Svinov  a
Zastupitelstva  města  Ostravy.  Výsledky  voleb  budou  uvedeny samostatně  v dalším  textu.
Rada v původním složení na své poslední schůzi 3. listopadu schválila program ustavujícího
zasedání  Zastupitelstva  městského  obvodu  Svinov  konaného  dne  15.  listopadu  v ŠJ  ZŠ
Bílovecká 10.  První schůze Rady městského obvodu Svinov v novém složení se konala 16.
listopadu. Některá usnesení jsou uvedena níže :

 pověřila v souladu s § 4 odst. 1 zákona č.94/1963 Sb., o rodině  ve znění pozdějších
předpisů k přijímání prohlášení o uzavření manželství u ÚMOb  Svinov tyto členy
ZMOb Svinov – Ing. Eva Poštová, CSc. a Jiří Kusýn s účinností od 17.11.2010

 stanovila v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, aby starostka Ing. E.  Poštová,  CSc. a místostarostky R.
Jančíková a Zd. Popková při občanských obřadech užívaly závěsného odznaku

 zřídila v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tyto
komise :
- pro kulturu, mládež a sport
- pro občanské záležitosti
- výstavby, územního plánování a životního prostředí
- bytovou
- sociální
- veřejného pořádku
- grantovou

 zřídila redakční radu Svinovského hlasatele ve složení : předsedkyně R. Jančíková,
členové Ing. E. Poštová, CSc., Zd. Popková, Ing. J. Broulíková, L. Pščolka, Ing. L.
Lankočí, S. Bohušová

 požádala  statutární  město  Ostrava  o  přerušení  konečných  úprav  povrchů  místních
komunikací ulic Hradecké a Stanislavského v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu Svinov“ z důvodu problematického napojování nových povrchů v místech
výkopů  na  nové  a  z  důvodu  nepříznivých  klimatických  podmínek  pro  pokládku
asfaltových směsí

 rozhodla  o  nákupu  a  instalaci  kamerového  systému  při  zasedáních  Zastupitelstva
městského obvodu Svinov

 odvolala předsedkyni povodňové komise Ing. H. Hauptovou, zástupce předsedkyně
Ing. E. Dvorského a J. Planku, tajemnici RNDr. Y. Heroutovou a členy J. Blažka, 
Ing. L. Lankočí, J. Kusýna, Ing. M. Škarpu, P. Bučka, D. E. Knopovou a J. Korpase a
jmenovala  její  předsedkyni  Ing.  E.  Poštovou,  CSc.,  zástupce  předsedkyně  Zd.
Popkovou a J. Blažka,  tajemnici RNDr. Y. Heroutovou a členy Ing.  L.  Lankočí,  J.
Strakoše, M. Macháče, P. Bučka,  D.E. Knopovou a Ing. P. Mituru
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 rozhodla nezvyšovat v roce 2011 nájemné v bytech v majetku SMO, svěřených MOb
Svinov,  nezvyšovat  dříve  sjednané  smluvní  nájemné  v těchto  bytech  a  nezvyšovat
smluvní nájemné u nově uzavíraných nájemních smluv

Informace ze zasedání Zastupitelstva

Během roku se Zastupitelstvo MOb Svinov sešlo na 6-ti řádných zasedáních, z toho na třech
ve „starém“ a třech v „novém“ složení (v říjnu byly komunální volby).
 
 V jejich průběhu mimo jiné :

 rozhodlo o použití kapitálových finančních prostředků z rozpočtu města Ostravy ve
výši 1.000 tis. Kč na nákup komunálního stroje

 schválilo  Dodatky č.  1  ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací  ZŠ a MŠ
Ostrava – Svinov, ZUŠ Ostrava – Svinov a Technický dvůr Ostrava – Svinov 

 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Římskokatolické farnosti Ostrava – Svinov ve
výši 6.000,- Kč na realizaci divadelní  hry Josef Egyptský

 rozhodlo poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu ve výši 10.000,- Kč 
 rozhodlo poskytnout dotaci Knihovně města Ostravy ve výši 10.000,- Kč 
 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Vítkovice – Svinov ve výši 60.000,- Kč
 rozhodlo  poskytnout  účelovou  dotaci  Poradenskému  a  informačnímu  centru  pro

sluchově  postižené,  Střelniční  8,  Moravská  Ostrava  ve  výši  5.000,-  Kč  na  nákup
spotřebního materiálu

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov oddílu volejbalu ve výši 4.000,- Kč na
pronájem tělocvičny,  ceny,  rozhodčí  na  14.  ročník  turnaje  smíšených  družstev  „O
putovní pohár starostky“

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov oddílu volejbalu ve výši 15.000,- Kč na
činnost oddílu, materiálové vybavení, atd.

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov oddílu volejbalu ve výši 4.000,- Kč na
pronájem  tělocvičny,  ceny,  rozhodčí  na  2.  ročník  turnaje  smíšených  družstev  „O
putovní pohár rady“

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov oddílu národní házené ve výši 40.000,-
Kč činnost oddílu, materiálové vybavení, náklady na provoz oddílu aj.

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov oddílu národní házené ve výši 20.000,-
Kč na soustředění žáků a juniorů 

 rozhodlo poskytnout dotaci Junáku svazu skautek a skautů ČR ve výši 25.000,- Kč na
provoz střediska, činnost oddílů, táborové vybavení aj.

 rozhodlo poskytnout dotaci Sboru dobrovolných hasičů Svinov ve výši 20.000,- Kč na
nákup sportovního náčiní, nákup PHM na provoz agregátů, na dopravu na soutěže aj.

 rozhodlo poskytnout dotaci Ženskému pěveckému sboru D. Lidmily ve výši 8.000,-
Kč na dopravu na koncerty

 rozhodlo poskytnout dotaci PO Ještěr ve výši 44.000,- Kč na opravy a dovybavení
turistické základny Šance, na činnost pionýrské skupiny, na nákup věcí potřebných pro
práci s dětmi

 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Slezskému souboru písní a tanců „Opavica“ ve
výši 15.000,- Kč na činnost sdružení, dopravu, opravy a doplnění krojového materiálu
a rekvizit, opravu klavíru a elektropřístrojů
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 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Sportovnímu klubu Šerm Ostrava, L.  Podéště
1871/8 O.Poruba ve výši 3.000,- Kč na nákup 1 ks letenky na Mistrovství Evropy
kadetů v šermu do Athén

 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Náboženské obci církve československé husitské
ve výši 20.000,- Kč na provedení malířských, sklenářských a úklidových prací

 vydalo souhlasné stanovisko k udělení čestného názvu ZUŠ Ostrava – Svinov a to
Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov

 stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 na 19
 schválilo  s účinností  od  1.7.2010  zavedení  veřejné  služby  na  základě  zákona  č.

111/2006 Sb.  o  pomoci  v hmotné  nouzi  ,  a  to  prostřednictvím Technického dvoru
Ostrava - Svinov 

 schválilo celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2009 a souhlasilo bez výhrad
 vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok

2009
 uložilo RMOb Svinov revidovat nedostatečné čerpání kapitálových výdajů
 rozhodlo  uzavřít  smlouvu dle  přílohy č.  1  o poskytnutí  dotace  s Regionální  radou

soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt „Vestavba multimediální učebny pro výuku
zeměpisu  a  hudební  výchovy na  ZŠ  Bílovecká  10“  za  podmínky,  že  Rada  města
Ostravy bude s návrhem smlouvy souhlasit

 vzalo na vědomí Protokoly o kontrole  výkonu samostatné působnosti  provedené u
MOb Svinov ve dnech 27.5. a 20.8.2010 dle příloh č.1 předloženého materiálu

 rozhodlo  poskytnout  účelovou  dotaci  TJ  Sokolu  Svinov  ve  výši  47.000,-  Kč  na
zajištění stravování a ubytování hráčů a trenérů na soutěžích mládeže, které se konaly
v termínu od 10. do 20.6.2010 

 schválilo  rozpočtové opatření,  kterým se snížily kapitálové výdaje o 103 tis.  Kč a
zvýšily běžné výdaje o 103 tis. Kč na opravu spojovacího krčku na ZŠ Bílovecká 1

 rozhodlo  uložit  odboru  financí  a  správy  majetku  zajištění  zpracování  znaleckého
posudku  dle  doporučení  vyplývajícího  z Protokolu  o  kontrole  výkonu  samostatné
působnosti provedené u MOb Svinov dne 28.5.2010

 schválilo rozpočet MOb Svinov pro rok 2011
 schválilo rozpočtový výhled MOb Svinov na léta 2012 – 2014
 schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2011 včetně

tematických okruhů s úpravami

Kladení věnců

Ve čtvrtek 29. dubna se uskutečnilo slavnostní položení kytic a věnců k pomníku padlých
v parku  Československé  armády  na  Bílovecké  ulici  u  příležitosti  65.  výročí  osvobození
Svinova. Po projevu starostky následoval kulturní program, který zajistily děti ze Základní  a
mateřské školy pod vedením svých učitelek.  O doprovodný program se postarala dechová
hudba „Veselka“ za vedení Jaroslava Strakoše.

Parlamentní volby
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Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celkový
počet voličů činil 3.692 občanů a k volbám přišlo 2.382 voličů, tj. 64,5% :

Počet voličů Počet platných hlasů Procento účasti

Okrsek č. 307 1.281 772 60,3 %

Okrsek č. 308 967 657 67,9%

Okrsek č. 309 1.444 953 65,9%

           ODS        ČSSD    TOP 09          VV

Okrsek č. 307 200 167 86 99

Okrsek č. 308 120 145 93 76

Okrsek č. 309 246 197 120 83

Celkem 766 509 299 258

Komunální volby

Ve dnech 15.  a  16.   října se  konaly volby do Zastupitelstva  městského obvodu Svinov a
Zastupitelstva města Ostravy. Městský obvod Svinov měl 3 volební okrsky s přibližně 3 650
voliči. 
Volební okrsek č. 307 – volební místnost v ZŠ Bílovecká 10 pro voliče s trvalým bydlištěm
na  ulicích  Bílovecká,  Dr.  Grudy,  Elektrárenská,  Glinkova,  Opavská,  Hradecká,  Jarní,
Kolofíkova,  Kuršova,  Lelkova,  Leopolda  Kříže,  Lipová,  Makarenkova,  Malátova,
Mičurinova, Sabinova, Stanislavského, Stratilova, Tichá, U Rourovny, Králka, Navrátilova a
Peterkova
Volební okrsek č. 308 - volební místnost v ZŠ Bílovecká 1 pro voliče s trvalým pobytem na
ulicích Axmanova, Bří.  Sedláčků, Dr.  Kudely,  Fibichova, Hečkova, Fr.  a Anny Ryšových,
Hrabyňská, Jandáskova, Jelínkova, Kmochova, Krůčkova, Kutnohorská, Luční, Myslivcova,
Zátiší, Na Rybníkách, Nad Porubkou, Polanecká, Psohlavců, Sokolská, Radhošťská, V Dubí,
U Hráze, Soukromá, Podzimní, Přemyšovská a K Lípě.
Volební okrsek č.  309 -  volební  místnost v Domě služeb Nad Porubkou 1084 pro voliče
s trvalým pobytem na ulicích Evž.  Rošického, Josefa Kainara,  V Závětří,  Oty Pavla,  Elzy
Trioletové,  Marie  Kudeříkové,  Jánského,  Jasná,  Urbaníkova,  Květinová,  Letní,  Chrpová a
Sjízdná č.p. 1158.
O přízeň svinovských voličů se ucházelo 10 stran a hnutí – byly to
číslo 1 – Komunistická strana Čech a Moravy
číslo 2 – Svinovské sdružení nezávislých kandidátů – sdružení politického hnutí „Starostové a

nezávislí“ nezávislých kandidátů
číslo 3 – SNK  Evropští demokraté
číslo 4 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
číslo 5 – TOP 09
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číslo 6 – Česká strana sociálně demokratická
číslo 7 – Nezávislí
číslo 8 – Strana zelených
číslo 9 – Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
číslo 10 – Občanská demokratická strana

 Ve volebním období 2010–2014 bude Zastupitelstvo pracovat v tomto složení:
Ing. Eva Poštová – ODS 
Ing. Jiřina Broulíková – ODS
Svatava Bohušová – za ODS
Lumír Pščolka – ODS
Stanislav Soukal – ODS
Mgr. Viktor Kojdecký – ODS
Ing. Hana Hauptová – ČSSD
Mgr. Lenka Hrušková – ČSSD
Ing. Radim Smetana – ČSSD
Ing. Petr Zdražil – ČSSD
Josef Veselý – ČSSD
Jiří Kusýn – KSČM
Jaroslava Pustějovská – KSČM
Ing. Helena Wieluchová – SSNK
Jaromír Planka – SSNK
Ing. Eduard Dvorský – KDU-ČSL
Radmila Jančíková – Nezávislí
Ing. Pavel Mitura – Strana zelených
Zdeňka Popková – HNPD

Dne 15. listopadu se v jídelně ZŠ na ul.  Bílovecká 10 konalo ustanovující  Zastupitelstvo
městského obvodu Svinov, které projednalo tento program:
- slavnostní slib členů Zastupitelstva
- volba starostky a místostarostek
- volba členů Rady
- volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru

Starostkou  městského obvodu Svinov byla v tajném hlasování zvolena  Ing. Eva Poštová,
CSc. a místostarostkami paní Radmila Jančíková a paní Zdeňka Popková.
Rada MOb Svinov je pětičlenná - starostka, místostarostky, Ing. Jiřina Broulíková a Lumír
Pščolka.
Dále proběhla volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru.
Finanční výbor: předseda Mgr. Viktor Kojdecký,

členové Ing. Jana  Klimešová, Ing. Simona   Bonková,  Stanislav  Soukal,
Jiří Strakoš, Ing. Tibor Tomanovič, Ing. Milan Pivec.

Kontrolní výbor: předseda Jiří Kusýn, 
členové Mgr. Bohdana Kotulánová, Mgr. Zdeněk Krmášek, Ing. Ladislav
Tetera, Bc. Jiří Vonšík.

Povodňová komise byla jmenována Radou MOb Svinov , a to ve složení :           
předsedkyně                                                  Ing. Eva Poštová, CSc.           
zástupce předsedkyně                                     Zdeňka Popková
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zástupce předsedkyně            Jan Blažek
tajemnice   RNDr. Yvona Heroutová
členové                                                             Ing. Ludmila Lankočí, Jiří Strakoš, Petr Buček,
                                                                         Martin Macháč, Dana Elena Knopová, 
                                                                         Ing. Pavel Mitura

                          

Soutěž o nejkrásnější zahrádku

Vyhlášená  soutěž  o  nejkrásnější  zahrádku  byla  vyhodnocena  porotou  složenou  z pana
Dvořáka (firma Dvořák, lesy, sady,..), paní Beranové (firma HORNBACH), pana Ing. Mitury,
ředitele TD, p.o., pana Hampla a paní Kupkové, předsedkyně ČZS MO Svinov.
V kategorii „květinová výzdoba“ byli oceněni na prvém místě manželé Cagalovi z Jelínkovy
ulice a na druhém místě pan Doi Thi Minh Hanh ze Stratilovy ulice, a to dárkovými poukazy
firmy HORNBACH BAUMARKT CS s.r.o.
V  kategorii  „sadová  úprava“  byli  oceněni  na  prvním  místě  manželé  Kalmanovi  z ulice
Psohlavců a na druhém místě manželé Klosovi z ulice Krůčkovy, a to několika m³ mulčovací
kůry od firmy Dvořák, lesy, sady, zahrady s.r.o.
Zvláštní cena za květinovou zahrádku byla přidělena manželům Bártovým na ulici Jelínkově
rovněž formou dárkového poukazu firmy HORNBACH BAUMARKT CS s.r.oŠkola začíná
aneb haló, haló tady klaun

Každý,  kdo  se  nenechal  odradit  zamračeným počasím  a  přišel  v  sobotu  4.  září  na  akci
nazvanou „Zahájení školního roku“ pořádanou místní organizací ODS, strávil úžasný den v
milé společnosti. Na svinovském hřišti byl připravený bohatý program jak pro malé, tak i pro
velké návštěvníky.
Děti se účastnily nejrůznějších soutěží nebo se samy staly součástí divadelního představení, či
se  nechaly  okouzlit  zručností  a  humorem  kejklířů.  Dospělým,  a  nejen  jim,  zpříjemnil
odpoledne svým zpěvem Pepa Streichl – legenda českého folku a ostravský Karel Gott alias
malý muž s velkým hlasem. Přímo na pódiu si s ním zazpívaly i děti. Všichni se také rádi
zasmáli s Rudou z Ostravy, zazpívali si s ním písničky a děti si s ním zahrály hry. Nechyběla
ani tombola, a tak si malí soutěžící a také dospělí odnesli pěkné ceny zakoupené MS ODS
Svinov a firmou RT TORAX s.r.o. 

Rezavka je opět čistá

V sobotu 18. září základní organizace Českého svazu ochránců přírody Alces uspořádala, v
rámci celosvětové kampaně „Clean up the World“, úklid v okolí naučné stezky v přírodní
rezervaci  Rezavka  v  Ostravě-  Svinově.  Po  květnových  povodních,  kdy  s  velkou  vodou
připlavala  i  spousta  odpadků,  bylo  nutno  rezervaci  uklidit.  Dobrovolníci  vyčistili  tento
zachovalý kus přírody města Ostravy, který tak může opět volně dýchat. Zvláštní poděkování
patří žákům 4. třídy ZŠ Svinov (J. Samkovi, T. Hlavnovi, V. Vytřasovi, P. Zedkovi), kteří se
příkladně s paní učitelkou (Mgr. R. Kostkovou) a ochránci přírody, do boje s odpadky pustili a
výsledek jejich snažení je na fotografii. Odpadky byly poté odvezeny do sběrného dvora OZO
k další likvidaci.

Co obnáší „spolek rybářů“

Spolek rybářů – ochránců vod Svinov sdružuje 151 obětavých členů všech profesí, kteří 
na revírech Nový rybník, Rojkův rybník a úseku Mlýnská strouha vykonávají rybářské právo.
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Toto právo neznamená jen lovení ryb. Vlastní hospodaření představuje chov a výsadbu ryb,
chránění ryb a jiných živočichů, ale také ochranu přírody v okolí těchto revírů. Všechny tyto
revíry leží v katastru obce Svinov.
Mlýnská strouha – její koryto bývá často zanášeno bahnem a kamením z polí a břehů, proto je
nutno  koryto  čistit,  břehy  zpevňovat,  kosit  pobřežní  traviny,  uklízet  okolí  od  odpadků
některých obyvatel, kteří si pěkného a čistého přírodního prostředí neumí vážit.
Nový rybník – leží v oblasti Polanecká niva – chráněná krajinná oblast.  Tento kus krásné
přírody, bohaté na spoustu vzácných druhů flóry či fauny je nepříznivě ovlivňován imisemi
ostravské aglomerace,  tak také  hojnými návštěvami  turistů  s  dětmi  (ne vždy pořádnými),
nacházejících zde poznání či odpočinek v nádherné přírodě.
Aby tato příroda byla stále skutečně krásná, je potřeba i zde udělat spoustu práce spolkem
rybářů.  Od  úpravy  příjezdové  cesty,  značení  a  údržbu  turistických  stezek,  tak  také  v
neposlední řadě úklid po nepořádných turistech.

Mateřské školky a školy v     číslech

Dne 1. září začal nový školní rok. Do tří budov školek (Bílovecká 303, Polanecká 92, a E.
Rošického  1082)  dochází  celkem  157  dětí,  což  je  jejich  maximální  kapacita.  Z  důvodu
prostorového omezení se nesmí přijmout více dětí. 
V budovách základních škol (Bílovecká 1, Bílovecká 10 a E. Rošického 1082) je 326 žáků
v 16 třídách. V základní škole se vyučuje ve všech ročnících podle „Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání“.
Ve školní družině, která se nachází ve dvou budovách (Bílovecká 10, E. Rošického 1082) je
celkem 145 dětí, převážně z 1. až 5. ročníku. 
Ve škole pracuje 22 kroužků zájmově zaměřených pro využití volnočasových aktivit. Kromě
vyučujících vedou tyto kroužky také rodiče žáků, vedoucí sportovních a rybářskýchorganizací
ze Svinova.

Mikulášské setkání seniorů

Rada  městského  obvodu  připravila  na  úterý  30.  listopadu  tradiční  „Mikulášské  setkání
seniorů“. Uskutečnilo se v 15.30 hodin v jídelně Základní a mateřské školy, Bílovecká 10.
Na úvod přivítala přítomné paní starostka Ing. Eva Poštová, CSc. a poté je svým vystoupením
potěšily děti ze ZŠ a MŠ, ty přednesly pásmo písniček a veršů s vánoční tematikou. Po malém
pohoštění a rozdání drobných dárků se v sále jídelny rozproudila volná zábava.

Rozsvěcování vánočního stromu

V úterý 30. listopadu se také uskutečnilo pod záštitou Rady MOb rozsvěcování vánočního
stromu před kostelem Krista Krále, a to v 17.30 hodin. Na programu bylo vystoupení dětí
svinovských  mateřských  škol  a  Základní  umělecké  školy  Dobroslava  Lidmily.  Přítomný
Mikuláš s anděly a čerty rozdával teplý čaj a velmi dobré koláčky. Asi proto málokdo spěchal
od vánočně osvětleného stromu.
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Zajímavost na úrovni města

Dne 8. září rozhodovala mezinárodní komise, zda Plzeň nebo Ostrava získá titul Evropské
hlavní  město  kultury 2015.  Na happeningu na Prokešově náměstí  v  16.15  hodin  jsme se
dozvěděli, že Město Ostrava neuspělo. Dvouleté období kandidatury bylo vyplněno mnoha
festivaly, koncerty, výstavami a jinými akcemi, které jen potvrdily, že Ostrava již je městem
kultury a jde svou cestou k úspěchu.

Významné světové události

Dne 10. dubna  došlo u Smolenska k tragické nehodě, při které se zřítil letoun vezoucí pana 
Lecha Kaczynského, prezidenta Polské lidové republiky, s chotí a dalšími významnými 
představiteli s doprovodným personálem, na pietní akt do ruské Katyně. Odeslali jsme sice 
kondolenci do partnerského města Gorzyce, ale dopady budou nepředstavitelné… Prokletá 
Katyň….

Dne 14. dubna se probudil islandský vulkán Eyjafjallajökull a chrlil do vzduchu tuny popela.
Nejen, že nastalo ochromení letecké dopravy nad velkou částí Evropy, očekávají se dýchací
potíže, klimatologové varují před ochlazením. Mračna prachu budou mít údajně vliv na počasí
a na celou letošní úrodu, která by se měla snížit o 40 procent. Protože žijeme od sklizně ke
sklizni a nemáme žádné zásoby, tak tato erupce může zatřást cenami potravin, a to je horší než
tsunami a zemětřesení.

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU

Rozpočet na rok 2010 

v tis. Kč
PŘÍJMY celkem 34 460
z toho BĚŽNÉ - daňové (správní a místní poplatky)   4 092
                         - nedaňové (poskytované služby a pronájmy) 13 758
DOTACE 16 270

 - převody ze sociálního fondu      340
KAPITÁLOVÉ  (prodej pozemků )          0
Konsolidace příjmů    - 340
FINANCOVÁNÍ celkem   2 518
 v tom - zapojení volných zdrojů      997

- zapojení účelových prostředků   1 321

CELKOVÉ VÝDAJE  36 438
v tom BĚŽNÉ celkem  35 020

- odvětví hospodářství   1 762
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- služby pro obyvatelstvo 19 530
- požární ochrana      200
- veřejná správa a služby   4 893
- prostředky na platy   8 635

Konsolidace výdajů   - 340
KAPITÁLOVÉ celkem   1 758
v členění § 2212 – PD ul. Kuršova      437
               § 2219 – rozšíření park. stání ul. E. Rošického   1 000
               § 2219 - revitalizace nádvoří u ZŠ Bílovecká 1   1 030
               § 3412 – výstavba sport. hřiště ul. E. Rošického      191
               § 3419 – studie sociál. zázemí ul. Sokolská      100

Závěrečný účet za rok 2010

V průběhu roku došlo k navýšení schváleného rozpočtu z částky 36 438 tis. Kč na 59 741 tis.
Kč, z čehož největší podíl tvoří navýšení přijatých účelových dotací.   
Hospodaření  MOb Svinov   
Běžné příjmy  - daňové (správní a místní poplatky) 3 417 tis. Kč

- nedaňové (poskytované služby, pronájmy)           16 255 tis. Kč
Kapitálové      36 tis. Kč
Dotace           33 016 tis. Kč
Převody ze soc. fondu    347 tis. Kč
Konsolidace příjmů  -  347 tis. Kč
Financování 3 094 tis. Kč
Celkové zdroje           55 818 tis. Kč

Běžné výdaje celkem          43 447 tis. Kč
Kapitálové výdaje celkem            9 797 tis. Kč
Konsolidace výdajů            -  347 tis. Kč
Celkové výdaje          52 894 tis. Kč

Výsledkem hospodaření  městského  obvodu  je  přebytek  ve  výši  10,355.117,09  Kč.  Tento
výsledek  vznikl  především  předpisem  pohledávky  (smluvní  pokuty)  společnosti  J.M.K.
building s.r.o. ve výši 10,000.000,-Kč.             

Stav volných prostředků u základního běžného účtu po finančním vypořádání 2010 :

Zdroje celkem 4,842.802,22 Kč

Potřeby celkem 4,545.619,84 Kč

Zůstatek volných prostředků k použití bez účelu    297.182,38 Kč

Stav pohledávek k 31.12.2010           12,946.622,32 Kč
Stav závazků k 31.12.2010 5,467.917,46 Kč
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Hospodaření příspěvkových organizací:

1. Základní a mateřská škola                     zisk113.166,32Kč
(v hlavní činnosti 25.869,32 Kč, v hospodářské činnosti 87.297,- Kč)

2. Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily             zisk  64.919,21 Kč
3. Technický dvůr         zisk       497,28 Kč

(v hlavní  činnosti ztráta ve výši 69.681,48 Kč, v hospodářské činnosti zisk ve výši
70.178,76 Kč)

Ve  dnech  4.  –  5.  května  2011  bylo  provedeno  jednorázové  přezkoumání  hospodaření
městského obvodu, které navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření provedené za období
od  1.1.2010  do  30.9.2010  ve  dnech  10.  –  11.  listopadu  2010.  Přezkoumání  provedla
společnost TOP AUDITING Brno, spol. s r.o. 
Závěr zní „Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili
jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti“

                                     

ČINNOST PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ A DRUŽSTEV

Nová laboratoř fy. TPA, s.r.o.

Laboratoř  je  umístěna  v oploceném  průmyslovém  areálu  fy.  STRABAG  a.s.,  odštěpném
závodu Ostrava na Polanecké ulici.  Stavba je tvořena sestavou kontejnerů, kde se nachází
laboratoř  pro  provádění  destruktivních  a  nedestruktivních  zkoušek  betonových  vzorků,
kancelář, váhovna, sklad a sociální zařízení. Se stávající administrativní budovou je propojena
spojovacím krčkem.

Hala pro opravu nákladních vozidel

V průmyslovém areálu firmy STRABAG a.s., odštěpném závodu Ostrava na Polanecké ulici
byla v prosinci  zkolaudována nová hala  pro opravu nákladních vozidel.  Hala navazuje na
stávající objekt dílny, je jednopodlažní. 

VÝSTAVBA A BYTOVÁ  SITUACE

15



Výměna oken

Už počátkem ledna byly zahájeny práce na výměně oken na č.p. 55 na ulici Bří Sedláčků.
Obytný dům sousedí s hlučnou Polaneckou ulicí  a  přes ulici  Bří  Sedláčků s restaurací Na
skok. Přestože majitelka, paní Muroňová, dbá na dodržování nočního klidu, je ulice velmi
hlučná – hosté parkují v průběhu dne po obou stranách cesty.

Revitalizace Moravskoslezského kraje v     našem obvodě

V současné době poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu dotace v rámci programu
revitalizace Moravskoslezského kraje. Tyto dotace jsou poskytovány na odstranění následků
hornické činnosti v oblastech, kde byla ukončena těžba.
Městský obvod Svinov nechal zpracovat odborný báňský posudek o možném vlivu hornické
činnosti  na  část  ulic  Bílovecká  a  Nad  Porubkou.  Na  podkladě  tohoto  posudku  byly
zpracovány zkrácené projektové dokumentace na akce „Revitalizace sadu Míru ve Svinově“ a
„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1“.
První projekt řeší terénní úpravy, obnovu zeleně a chodníků v sadu Míru a předpokládané
náklady činí 4 505 tis. Kč včetně DPH. Na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí dotace u
Meziresortní komise, která schválila dne 18. listopadu 2009 poskytnutí financí
na zpracování realizační dokumentace. Po jejím zpracování bude požádáno o poskytnutí
financí na vlastní realizaci akce.
Druhý projekt je zaměřen na terénní úpravy, následné odkanalizování ZŠ Bílovecká 1
a  bytového  domu  č.p.  68  na  ul.  Polanecké  a  zpevněné  plochy  v  dotčené  lokalitě.  Po
vybudování nové kanalizace budou zrušeny stávající jímky v nádvoří školy a budou zde
zřízena parkovací místa. 
Žádost o poskytnutí dotace ve výši 271 tis. Kč na zpracování realizační dokumentace byla
schválena Meziresortní komisí dne 23. února 2010.

Rekonstrukce Porubky

 I v zimním období pracovaly bagry na rekonstrukci toku Porubky. Nejdříve stavební firma
tok  usměrnila  provizorní  výhybkou,  aby  se  ve   vyčitěném  toku  dobře  usazovalo  dvojité
kamenné koryto.  Problém nastává v zasypání původního koryta u trati, protože vykoupené
rodinné domky dosud původní vlastníci užívají včetně užívání vody a vypouštění dešťových i
odpadních vod do původního toku. Opravu Mlýnské strouhy prováděl státní podnik DIAMO,
 s organizací ČEZ se řešilo přemístění sloupů elektrického vedení. 

Demolice naproti nádraží

Společnost  CLEUS  NOVA,  s.r.o.  začala  v   únoru   za  dozoru  stavební  policie  postupně
demolovat budovu na Peterkově ulici č.p. 90.  Demoliční práce ukončila v I. týdnu v září,
budovu zbourala do výše oken v přízemí. Na původním místě hodlá vybudovat nový hotel
s restaurací, hernou a pizzerií.

Kolaudace tříd
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Dne  19. března byly kolaudovány poslední dvě třídy na ZŠ Evžena Rošického, interaktivní
tabule budou dodány později. Je radost vidět žáky I. stupně, jak se hbitě orientují v  užívání
těchto tabulí s programovým zázemím.

Pomník obětem II. světové války

Počátkem dubna byl firmou pana Hrubého postaven na svinovském hřbitově pomník obětem
II. světové války s použitím žulových kvádrů pocházejících z přednádražního prostoru. Na ně
byla umístěna pamětní deska dříve stávající před pomníkem věnovaným obětem I. světové
války. 

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ Bílovecká 1

 V rámci  stavby  došlo  k opravě  a  zateplení  fasády  hlavní  budovy,  zateplení  stávajícího
obvodového pláště přístaveb tělocvičny, zateplení střechy nad spojovacím krčkem, zateplení
stropů v suterénech a zateplení stropů pod nevytápěnou půdou v hlavním objektu. Dále se
uskutečnila  výměna  oken  v učebnách  a  kabinetech,  v chodbách  a  v suterénech,  výměna
zasklení  stávajících  hlavních  dveří  za  izolační  dvojskla  a  výměna  2  vedlejších  vstupních
dveří. 

Realizované akce

 Rekonstrukce  ulice  Kuršova  –  dokumentace  pro  územní  řízení  zpracováno
společností OSA PROJEKT, s.r.o. cena 304.800, - Kč

 Revitalizace nádvoří u ZŠ Bílovecká 10 - odborný báňský posudek zpracovaný ing.
I. Střalkou cena 8.000,- Kč, projektová dokumentace zhotovená fy. Technoprojekt a.s.
cena 21.600,- Kč

 Zastavovací  studie  areálu  mezi  ulicemi  Navrátilova a Bílovecká –  provedla  fy.
ATELIER SIMONA (projekce a inženýrská činnost) cena 500.990,- Kč ( v roce 2009
uhrazena záloha 500 tis. Kč)

 Výstavba  sportovního  hřiště  na  ul.  Rošického –  projektová  dokumentace
zpracovaná ing. V. Hamplem SPORTING Výstavba sportovních zařízení cena 91.013,-
Kč

 Studie  sociálního  zázemí  ul.  Sokolská  –  architektonická  studie  k akci  Výstavba
zařízení pro činnost TJ Sokol Svinov zpracovaná společností OSA PROJEKT  cena
96.000,- Kč

 Technické zhodnocení bytového fondu – úprava a zateplení štítové zdi domu č.p. 55
cena 155.013,- Kč, dodání a montáž plynového kotle v bytě č. 8 domu č.p. 118 cena
63.000,- Kč a bytě č. 11 domu č.p. 123 cena 63.000,- Kč 
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DOPRAVA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Sněhová nadílka

První sníh letošní zimy napadl až 17. prosince, avšak neměl dlouhého trvání, Vánoce a Nový
rok byly opět na blátě. Pak přišla neděle 3. ledna, kdy napadlo 10 cm sněhu a teploty se
propadly až na min. 15 °C. Sníh a mráz pak sevřely Svinov na neuvěřitelných 50 dní, kdy se
rtuť pohybovala nepřetržitě v modrém poli teploměru a často s úspěchem atakovala hranici
min. 20 °C. Neustálé sněhové přeháňky zvyšovaly sněhový příkrov do úrovně kalamitního
stavu,  k  jehož  řešení  se  několikrát  sešel  krizový  štáb  města  Ostravy.  Technika  i  osádka
Technického dvora jela naplno a nadoraz, všední dny i víkendy, vzniklé poruchy se řešily
bezodkladně a většinou vlastními silami. Kolem komunikací a chodníků rychle narůstaly
sněhové valy, hromady sněhu v přednádražním prostoru přesahovaly výši dvou metrů. Přes
veškeré nástrahy počasí se po celou dobu dařilo udržet Svinov sjízdný a schůdný. Pravdou je,
že  ulice  Kuršova,  Psohlavců  a  Stanislavského  místy  připomínaly  úseky  rallye  „Valašská
zima“. Jedním z největších problémů byla zaparkovaná auta, kdy vozidla zimní údržby jen
s maximálním úsilím zvládala úhybné manévry, aby nedošlo k poškození vozidel. Rovněž se
ukázalo, že téměř polovina řidičů se ani nepokusila své vozidlo vyprostit a vyjet.
Jen pro zajímavost, během těchto padesáti dní bylo použito cca 165 t inertního posypu a 20 t 
posypové soli!

Povodeň v     Dubí

Dne 16. května došlo ke značnému zvní hladin řek v povodí Odry a Opavice, byl vyhlášen  
I. a následně II. a III. povodňový stupeň. Kritická situace byla na katastru Slezské Ostravy
v Antošovicích, Koblově, a dále po toku Odry v Darkově a Bohumíně.
Ve Svinově byla ohrožena osada Dubí, kterou lemují valy řeky Odry a tok Porubky a Mlýnské
strouhy. Rodina Paškových zajistila s dalšími občany uzavření klapy na kanalizačním řadu a
odpadní vody se tak musely přečerpávat čerpadlem našeho Sboru dobrovolných hasičů. Horší
situace byla u sádek, kde byl nejvíce zatopen dům manželů Porciatti (asi 150 cm). Z této
laguny  přetékala  voda  sama,  ale  nedostatečně.  Proto  HZS  MSK  nasadil  velkokapacitní
čerpadlo, které návaly vod zvládalo celou noc. Po toku Porubky od rampy F po železniční trať
se ukázaly velmi kladně důsledky prohrábnutí a rozšíření koryta v rámci současně prováděné
rekultivace toku. Bohužel srážky zaplnily vrchní tok Mlýnské strouhy protékající rybniční
soustavou od Studénky, zaplnily rybník  Rojek, přelily se přes hráz a valily se podél trati až
k obydlené části Svinova. Rodinné domky na konci ulic Hečkova, Krůčkova, Hrabyňská a
Axmanova byly nejvíce zatopeny (do výše cca 60 cm).
Postižení  občané  dostali  zdarma  desinfekční  prostředky,  gumové  rukavice.  Byly  jim
zapůjčeny vysoušeče z Armády Spásy a HZS MSK. Rovněž přistavené kontejnery pomohly
neprodleně zlikvidovat vodou zničené věci.
Některé stromy nápor srážek nevydržely. Na hřbitově upadla lípa a poškodila několik hrobů
v okolí.  Po  toku  Mlýnské  strouhy  hrozil  pád  dvou  stromů  na  rodinný  domek  manželů
Horáčkových, ale HZS je včas skácel. 
Dne 24. května bylo na krizovém štábu města Ostravy konstatováno zvládnutí této nečekané
události. 
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Autobusová zastávka v     Dubí

Nová  autobusová  zastávka  vznikla  na  chodníku  podél  ulice  Františka  a  Anny Ryšových.
Chodník s nástupištěm je nasvětlen novým veřejným osvětlením, nástup na ně je bezbariérový
s prvky pro nevidomé, podél zastávky je ocelové zábradlí. 

Demolice plata

V úterý 31. srpna začala s nejméně ročním zpožděním demolice železobetonového objektu
přezdívaného  svinovské  plato.  Staveniště  převzala  firma  OHL  ŽS  již  začátkem  srpna;
samotnou  demolici  však  poté  musela  odložit  kvůli  nečekanému  vybudování  provizorní
vodovodní přípojky. Bourání plata, kterým začíná přeměna celého přednádražního prostoru,
však mělo začít už loni na podzim. Magistrát města Ostravy se musel nejprve dohodnout na
výměně  potřebných  pozemků  s  rodinou  hokejového  trenéra  Aloise  Hadamczika.  Roční
prodlevu si vyžádalo hlavně vyjednávání s dalším majitelem tamních pozemků Maxmiliánem
Šimkem.  
Společnost OHL ŽS musela nejprve odstranit ocelové konstrukce, těžkou techniku (CAT 345
s výškovým dosahem 28 metrů vybavený hydraulickým kladivem a obřími nůžkami) nasadila
až na samotný železobeton. Celý objekt včetně základů byl zbořen v průběhu osmi týdnů do
bezmála dvoumetrové hloubky. Město Ostrava za jeho demolici zaplatilo zhruba 21 milionů
korun.  
Plánovaný dopravní terminál propojí stávající Svinovské mosty s vlakovým nádražím, což se
doposud nepodařilo, protože plato ze 70. let minulého století nebylo nikdy dokončeno.

ŠKOLSTVÍ

Návštěva biskupa

Dne 21.  ledna  svinovskou školu  navštívil  Mons.  František  Václav  Lobkowitz,  ostravsko-
opavský biskup. Žáci 8. a 9. třídy se sešli v učebně fyziky, kde setkání proběhlo.
Beseda proběhla v přátelském duchu, padaly otázky jako třeba: jak se má, jaké je jeho celé
šlechtické jméno a jak to vypadá v jeho rodovém sídle. Padaly ale i závažnější dotazy, jako
například, jaký je jeho názor na islám, proč se rozhodl být knězem a také jak došlo k tomu, že
se stal biskupem. Pan biskup odpověděl, že jednoho krásného dne přišel dopis z Vatikánu, ve
kterém se Svatý otec tázal, zda přijme post biskupa. On se rozhodl tuto nabídku odmítnout,
ale pak mu bylo z vyšších míst sděleno, že papeži se neříká „ne“ a musel tedy přijmout. 
Pan biskup působil na posluchače jako veselý a pohodový člověk.

Dění ve svinovské škole.

S novým rokem začala závěrečná část výstavby posledních dvou tříd ZŠ v areálu na ul. E.
Rošického 1082/22.  Stavba je  financována z  prostředků EU a SMO. Stavební  práce jsou
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hotové, zbývá ještě dovybavit 5 učeben novými interaktivními tabulemi, které budou pořízeny
také z projektu spolufinancovaného z prostředků EU-ROP Moravskoslezsko.
K zápisu do 1. tříd, který se uskutečnil v lednu tohoto roku, se dostavilo 52 dětí. Potěšitelné
je, že z tohoto počtu je 40 dětí přihlášených k trvalému pobytu ve Svinově. Jen dvě děti ze
Svinova budou chodit do jiné ZŠ v Ostravě. 12 zapsaných dětí do 1. tříd příštího školního
roku je z Ostravy-Poruby, Nové Vsi, Ostravy-Jihu, Klimkovic, Ostravy-Polanky a Vřesiny.
Do naší školy tedy nastoupí více dětí začínajících školní docházku, než jich na území Svinova
bydlí. Ta se tak stává atraktivní nejen pro Svinov, ale i pro blízké okolí.
Dne 28. ledna 2010 obdrželo všech 309 žáků ZŠ výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního
roku  2009/10.  Většina  měla  vyznamenání,  2  %  žáků  měla  na  výpise  jednu  nebo  více
nedostatečných, ostatní prospěli. 
Poslední den prvního pololetí dostalo všech 25 žáků 9. ročníku, 1 žákyně 7. ročníku a 8 žáků
5. ročníku přihlášky a zápisové lístky na střední školy. Je nyní na nich a jejich zákonných
zástupcích, aby si vybrali tu správnou střední školu, na které budou spokojeni.
Kromě 2 žáků s 2. stupněm z chování bylo chování všech ostatních hodnoceno jako velmi
dobré.
V závěru loňského roku podala ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov,  p.o.,  několik žádostí  o  získání
grantů.  Bohužel  u  Nadace ČEZ nebyli  úspěšní  se  získáním financí  pro projekt  „Zajištění
vstupu handicapovaným do budovy ZŠ a ZUŠ Bílovecká 1, Ostrava-Svinov“ ani pro projekt
„Zdravá, veselá a hravá Jitřenka“ objektu MŠ Polanecká 92/4.
Z účelových dotací SMO získali na projekty „Ekoškola“ 30 tis. Kč, „Memoriál Marka Bílého“
10 tis. Kč a „Správce hřiště ZŠ Bílovecká 10“ 40 tis. Kč. V projektech „Kroužek Delfínek“ a
„Bobříci jsou rychlí, mrštní a veselí“ – objekt MŠ Bílovecká 303/26 nebyli úspěšní. 

Ovoce do škol zcela zdarma

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda projekt „Ovoce do škol“ vymezený nařízením vlády 
č. 478/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých
ročníků.
Naše základní škola přihlásila do tohoto projektu 193 žáků. Využije se tak možnost přispět
významně k  jejich  zdraví.  Dodávky ovoce  a  zeleniny v projektu  „Ovoce do škol“  budou
dětem dodány nad rámec školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu
„Ovoce do škol“ nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou
č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Každé balení ovoce a zeleniny bude označeno nápisem „Ovoce do škol“. Dodávané produkty
dostanou děti nejméně jednou za měsíc zcela zdarma.

Poplach ve škole !

V pátek 16. dubna proběhla na základní škole Bílovecká 10 netradiční zkouška evakuace žáků
a učitelů při ohrožení požárem.
Simulace požáru byla zároveň i námětem cvičení jednotky dobrovolných hasičů z Ostravy-
Svinova. Akce byla připravována dlouhodobě a do všech detailů. Ředitel školy, Mgr. Zdeněk
Ivančo,  přípravu  cvičení  do  poslední  chvíle  úspěšně  tajil,  protože  chtěl  vyzkoušet  reálné
chování žáků a učitelů při podobné situaci.
Akce začala, když jeden z hasičů zapálil před vedlejším vchodem do školy silnou dýmovnici,
aby její  kouř pronikl i  dovnitř.  Po ohlášení požáru běžnými prostředky žáci pod vedením
pedagogů opustili školu po jednotlivých třídách a shromáždili se na školním hřišti.
V jedné místnosti ale zůstali dva figuranti – žáci. Ty hasiči „zachránili“, když jim při cestě
útrobami školy dodávali vzduch z vlastních dýchacích přístrojů a poskytli jim první pomoc.
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Ve  druhé  části  svinovští  hasiči  představili  školákům  svou  techniku  –  cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 32 Tatra 815 a Avii, kterou přivezli ke škole. Poskytli dětem
odbornou přednášku o způsobech jejich využití, vybavení a snažili se odpovědět na všetečné
otázky.
Celá  akce  se  setkala  s  velkým ohlasem mezi  žáky  i  učiteli,  obohatila  vědomosti  dětí  a
prověřila jejich chování v rizikových situacích.

Memoriál Marka Bílého

Dne 6. dubna proběhl v tělocvičnách ZŠ 1 a ZŠ 10 další ročník memoriálu Marka Bílého za
účasti jeho maminky a bratra Martina. Nebylo podstatné, kdo ve sportovních soutěžích vyhrál,
ale aby si žáci připomněli bývalého žáka a jeho boj se zákeřnou nemocí.

Dopravní soutěž Mladý cyklista 2010

 V pátek 7.  května se na zdejší  škole uskutečnilo okrskové kolo dopravní  soutěže Mladý
cyklista. Ve dvou kategoriích soutěžilo 16 družstev ze základních škol obvodu Poruba.
Oba týmy naší školy zvítězily a postoupily tak do městského kola této soutěže, které se
konalo dne 14. května  na ZŠ H. Salichové v Polance. Obvod Poruba reprezentovalo
6 družstev, z toho 2 z naší školy, a to pod vedením Mgr. Marie Farkasové a Mgr. Jany
Chamrádové.
V mladší kategorii (4. – 6. třída) se družstvo naší školy umístilo na 4. místě, ve starší kategorii
(7. – 9. třída) potom na medailovém 3. místě.
Sportem proti kriminalitě

V rámci transferů poskytnutých statutárním městem Ostrava za účelem zabezpečení prevence
kriminality na úrovni městských obvodů v roce 2010 se dne 12. května na školním hřišti
Bílovecká 10 uskutečnilo ve spolupráci s Městskou policií Ostrava sportovní odpoledne
pro děti.
Sportovní asistent pro děti připravil jízdu zručnosti na kolech a koloběžkách, policisté
zábavnou formou připomněli dětem pravidla silničního provozu a poučili je o ochraně
jejich psychického a fyzického zdraví.
Během tohoto sportovního odpoledne byly děti a jejich rodiče seznámeni s provozním řádem
hřiště a připravovanými aktivitami. Všem přítomným byl představen sportovní asistent, který
bude denně od 18,00 do 20,00 hodin dbát na jejich bezpečnost, zapůjčovat sportovní pomůcky
a organizovat soutěže v míčových hrách.

Týden mezi kapkami deště

Na letošní školu v přírodě se děti ze všech tří zdejších MŠ velmi těšily. Obavy ale vzbuzovalo
špatné počasí, déšť a nepříliš optimistická předpověď na další dny.
V pondělí 17. května v 8.00 za velkého deště a silného větru odjeli všichni směr Kunčice pod
Ondřejníkem do útulného penzionu „Krkoška“, který naštěstí stojí vysoko na kopci, takže je
blízký potok nijak neohrozil. Děti nepřízeň počasí ani nevnímaly, s radostí se účastnily všech
činností, které jim „připravili“ skřítci Ondřejníčci. 
Děti totiž dostaly zvláštní psaní, ve kterém se jim představili, poprosili děti o pěkné chování v
přírodě  a  hned  jim  také  vymysleli  zábavu.  A tak  děti  soutěžily,  plnily  úkoly,  kreslily,
vybarvovaly,  hrály paměťové  a  sluchové hry a  hlavně vybíraly jména pro  své  družiny a
vymýšlely pro ně pokřiky.
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Družiny  měly  příznačná  jména  –  Berušky,  Motýlci,  Veverky,  Mravenečci  a  Lišky.
Nejpříhodnější a bohužel stále aktuální pokřik vymyslela družina Berušek – Beruška má 7
teček, teď jí prší na zadeček. Už by chtěla sluníčko, ať jí svítí na líčko.
Toto přání se Beruškám ani ostatním však nesplnilo, téměř celý týden dělaly pláštěnky dětem
společnost  při  pobytech venku.  Přesto  stihly několik vycházek,  hry na hřišti  a  dokonce  i
hledání pokladu, který jim připravili skřítci. 

Soutěž „Zvířata kolem nás“

V pátek 28.  května proběhla na svinovské škole vědomostní  soutěž „Zvířata  kolem nás“.
Zúčastnili se jí nejen domácí žáci, ale i žáci partnerských škol – ZŠ a MŠ Krásné Pole, p.o., a
ZŠ Heleny Salichové Polanka nad Odrou, p.o.
Soutěž probíhala v multimediálních učebnách na interaktivních tabulích, účastníci odpovídali
na otázky, které se týkaly života zvířat žijících v lese nebo zvířat domácích. Přípravná fáze
projektu, který vyvrcholil vědomostní soutěží, probíhala již od dubna. Každý žák si nejdříve
vybral jedno zvíře domácí nebo lesní, dané téma zpracoval formou prezentace, starší žáci
pomocí  programu  Power  Point,  mladší  pak  tvorbou  pracovních  listů  doplněných  texty,
kresbami a fotografiemi.
V I. kategorii (1.–3. ročník) zvítězili žáci ZŠ a MŠ Krásné Pole, p.o., ve II. kategorii (4. a 5.
ročník) zvítězili žáci ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, p.o. – Bílovecká.

Den dětí v     mateřské škole Bílovecká

Starší děti prožily letos svůj svátek v centru Ostravy, kde byl pro ně připraven program „Dětí
plná Ostrava“. Vydaly se s batůžky na zádech na dalekou cestu z pravěku do budoucnosti,
kterou ztěžoval i déšť. Po cestě je čekala různá úskalí a soutěže. Cesta Tajemnou Ostravou
začala v Divadle loutek, dále musely projít po Jantarové stezce v Ostravském muzeu, prožily
dobrodružství na hradě, kde čekaly hlavolamy, hry a hádanky. V pralese a v pravěku děti
bojovaly s medvědem a lovily mamuta.  Také si  vyzkoušely animaci filmů u QQ studia a
nakonec  je  čekaly  Velké  plány a  budoucnost  s  krasohledy  v  Domě  umění.  Po  dlouhé  a
namáhavé cestě je překvapil klaun Hopsalín, s kterým si zatancovaly a soutěžily.
Pro mladší děti bylo připravené dopoledne plné soutěží a her v MŠ.

Volejbalový turnaj „O pohár ředitele školy“

Třetí ročník turnaje „O pohár ředitele školy“ proběhl v neděli 16. května v tělocvičně ZŠ
Bílovecká 10. 
Do turnaje se přihlásilo 5 družstev z Ostravy, mimochodem je to maximální počet na jedno
hřiště  základní  školy.  Přihlášená  družstva  po  zahájení  odehrála  turnaj  systémem každý  s
každým. Celkem se v jeden den odehrálo 10 utkání na dva vítězné sety. Pořadí v tabulce pak
určilo vítěze a další umístění v turnaji. Účastníci turnaje - domácí oddíl TJ Sokol Svinov, DTJ
Polanka,  VK  Šenov,  TJ  Sokol  Poruba  a  TJ  Mittal  Ostrava,  družstvo,  které  reprezentuje
Ostravu na nejvyšších republikových utkáních.
Celý turnaj se nesl v duchu sportovního nasazení a bojovnosti každé hráčky. Před posledním
utkáním mezi Svinovem a Mittalem nebylo pořadí na 2. až 4. místě vůbec jasné. Nakonec o 2.
až 4. místo rozhodoval poměr míčů. V turnaji zvítězilo družstvo TJ Sokol Poruba a domácí
svinovské žákyně skončily tentokrát na čtvrtém místě.
Vzorně zorganizovaný turnaj zakončilo oficiální vyhlašování, kterého se zúčastnil Mgr. Zd.
Ivančo, ředitel základní školy. Po předání cen proběhlo i vyhlášení nejlepší hráčky, kterou se
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stala Barbora Břežná z celku TJ Sokol Svinov a Jana Pláteničková z celku TJ Mittal Ostravy.
Zajímavé je, že obě vyhlášené hráčky hrají na postu smečařek.

Žáci na radnici

Dne  28.  června  byli  uvítáni  starostkou  úspěšní  žáci  ze  všech  tříd  základní  školy,  kteří
reprezentovali náš městský obvod ve sportovních, znalostních a jiných soutěžích. Nechyběla
diskuse se zvědavými otázkami žáků ani závěrečná fotografie před radnicí.

Začátek školního roku

1. září byli prvňáčci uvítáni jak v první třídě na ulici Bílovecké č.p. 1 paní Mgr. Kamilou
Šichnárkovou,  tak  v další  první  třídě  na  ulici  Evžena  Rošického  1082  paní  Mgr.  Janou
Petrovou.  Dále  k rodičům  promluvil  a  děti  uvítal  pan  ředitel  Mgr.  Zdeněk  Ivančo  se
zaměstnanci.

Čestný název ZUŠ

Od počátku školního roku 2010/2011 nese škola název Základní umělecká škola Dobroslava
Lidmily  Ostrava  –  Svinov.  Na  vstupní  stěně  budovy  je  umístěna  pamětní  deska  z dílny
českého sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského, na ní je portrét skladatele Lidmily a část
partitury jeho skladby Pták mejlák. 
Slavnostní odhalení pamětní desky se uskutečnilo 29. září v 15 hodin, v 18.30 následoval na
Janáčkově konzervatoři v Ostravě slavnostní koncert. 

Podzimní akce MŠ Rošického

Na  rozloučení  s létem  připravili  zábavné  odpoledne  „Broučkiáda“  s oblíbeným  klaunem
Hopsalínem. Pro nepřízeň počasí se broučci a berušky nemohli rozletět po zahradě, ale museli
využít  prostory  školní  jídelny.  Nicméně  se  akce  vydařila  ke  spokojenosti  dětí,  rodičů  i
zaměstnanců mateřské školy.
Pěkné odpoledne mohli rodiče s dětmi prožít také při výrobě dýňových strašidel, které pak
dlouho zdobily budovu školky.
Štěstí s počasím měli při  akci „Čertí  rojení“. Dětí – čertíků se sice nesešlo moc z důvodů
nemocí, ale ty, které přišly, se na krásně zasněžené zahradě dobře pobavily. Čekaly je soutěže,
tanec, čertí babička i Mikuláš s čertem a andělem. Na závěr se všichni zahřáli teplým čajem a
posilnili dobrými koláčky. 

Výlet do ZOO

Dne 19. listopadu třídy 4. B a 5. B v rámci projektu „Hraj si,  spolupracuj, vzdělávej se“
navštívily ZOO v Ostravě. Pokročilý podzim ten den nachystal nečekaně pěkné počasí, proto
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měli možnost zahlédnout mnohá zvířata ještě venku. Začali s prohlídkou v pavilonu afrických
zvířat. U vchodu se mohli poměřit s dřevěnou maketou žirafy. Někteří jí sahali jen po kolena.
Čekala je zde ošetřovatelka se svým odborným výkladem. Vyprávěla o žirafách,  zebrách,
lemurech, marabu, pštrosech a antilopách. Dozvěděli se třeba, že žirafa má půlmetrový jazyk,
spí  často  vestoje,  nemá  horní  řezáky,  že  malá  zebra  bezpečně  pozná  svou  matku  mezi
ostatními  podobně  proužkovanými  zebrami  a  mnoho  jiných  zajímavostí.  Měli  potom čas
zastavit  se  i  v jiných  pavilonech.  Naprosto  uneseni  byli  z  nově  vybudovaného  pavilonu
medvědů,  kde máte medvědy jako na dlani.  Další  skvělou zábavnou novinkou je statek s
malými kozami a prolézačkami.

Tradiční předvánoční koncert

Dne  15.  prosince  se  v kostele  Krista  Krále  uskutečnil  tradiční  předvánoční  koncert
uspořádaný ZUŠ Dobroslava Lidmily ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov a komisí pro
kulturu,  mládež  a  sport  při  Radě  MOb  Svinov.  V programu  vystoupil  taneční  soubor
Opavička,  pěvecké  sbory  Zvonoklíček,  Cantabo,  DaJŠ  (dívčí  ansámbl  Jiřího  Šimáčka),
ženský komorní  soubor D.  Lidmily a  komorní  soubory ZUŠ. Závěrem koncertu předvedl
soubor Opavička Živý Betlém a společně s účastníky koncertu si zazpíval koledy Tichá noc a
Narodil se Kristus Pán.

SLUŽBY, OBCHOD A PODNIKÁNÍ

Jarní sběr velkoobjemového odpadu

Přistavení kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu se uskutečnilo ve dnech 19. – 22.
dubna, a to dle níže uvedeného rozpisu.   
Kontejnery nebyly určeny pro stavební suť, odpad ze zeleně a nebezpečný odpad. Na tento
druh odpadu byl zřízen Sběrný dvůr OZO, s.r.o., který je umístěn v areálu Technického dvoru.
Tato  služba  je  poskytována  svinovským  občanům  zdarma,  není  určena  pro  podnikatele.
Ostatní stavební odpady (eternit, IPA, lepenka a skelná vata) lze odvézt za úplatu do areálu
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 44, Ostrava – Kunčice.

19.– 20. 4. 2010
ul. Psohlavců – naproti domu čp. 422
ul. Lelkova – konec komunikace (parkoviště)
ul. Stanislavského – nad parkem naproti domu čp. 528
ul. Kolofíkova – křižovatka s ul. Malátovou
ul. Bílovecká – mezi domy čp. 115

20.– 21. 4. 2010
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ul. Polanecká – vjezd vedle domu čp. 68
ul. Bří Sedláčků – parkoviště u potravin Jarmar
ul. F. a A. Ryšových – křižovatka ulic F. a A. Ryšových a V Dubí
ul. Polanecká – naproti prodejny AutoProgres
ul. Luční – naproti Rybaspolu

21.– 22. 4. 2010
ul. Jelínkova – na křižovatce s ul. Dr. Kudely
ul. E. Rošického – u křižovatky
s ul. E. Triolettové 2×
ul. E. Rošického – před domem čp. 1072/2 – obratiště
ul. Urbaníkova – parkoviště nad Domem služeb
ul. Elektrárenská – před telefonní budkou

Potraviny „nově“

Přestože v našem obvodu podniká spousta organizací, prodejen se základním potravinářským
zbožím ubývá.  Dům s č.p.  538 („potraviny u kostela“  provozované panem Boháčem) byl
vydražen soudním exekutorem JUDr. Porostlým. SPBH „v likvidaci“ tento objekt v roce 2002
v opakované dražbě vydražil za 400 tis. Kč pro pana Jiřího Malíka. Novým vlastníkem se
stala paní Navrátilová, které učaroval tento objekt nezměněný necitlivou rekonstrukcí a bylo
na ní, zda zachová tuto prodejnu potravin či nikoliv. Rozhodně za dům zaplatila v tomto roce
4.200  tis.  Kč. A dne  1.  září se  otevřely  dveře  nově  zrekonstruované  prodejny,  kterou
provozuje  firma  HRUŠKA.  Musíme  věřit,  že  občané  budou  pilně  nakupovat  v nově
upravených prostorách, aby provozovatel nemusel nerentabilní prodejnu zavřít… 

Podzimní sběr velkoobjemových odpadů

Přistavení  kontejnerů  pro  sběr  velkoobjemového  komunálního  odpadu  v MOb  Svinov  se
uskutečnilo ve dnech od 11.–14. října 2010, a to dle níže uvedeného rozpisu.
V rámci městského systému je nutné prioritně zajistit svoz směsného komunálního odpadu
(odpadu z kontejnerů a popelnic) od občanů a svoz separovaného odpadu (papír, plasty, sklo)
tak, aby nedošlo k přeplňování těchto nádob a následnému odkládání směsného odpadu mimo
nádoby.
Vzhledem k této  skutečnosti  dochází  k  úpravě  počtu  přidělených kontejnerů  na  objemný
odpad přistavovaných občanům v jednotlivých městských obvodech.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad byly přistaveny
11. – 12. 10.                                   ul. Psohlavců naproti domu čp. 422
                                                       ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)
                                                       ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528
                                                       ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)
                                                       ul. Bílovecká mezi domy čp. 115 a 117
                                                       ul. Stanislavského naproti domu čp. 582
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12. – 13. 10.                                   ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68
ul. F. a A. Ryšových křižovatka s ul. V Dubí
ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar
ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres
ul. Luční naproti Rybaspolu
ul. Elektrárenská před telefonní budkou

13. – 14. 10.                                   ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely
ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Trioletové
ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Trioletové
ul. E. Rošického před domem čp. 1072/2 – obratiště
ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb
ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Činnost Městské policie Ostrava v     našem obvodě

Strážníci  MP Ostrava  spádové  služebny  Svinov  spolupracovali  při  plnění  úkolů  s místně
příslušným  oddělením  Policie  ČR  a  ÚMOb  Svinov.  Dohlíželi  zejména  na  dodržování
veřejného pořádku,  obecně závazných právních  předpisů,  přispívali  k ochraně  bezpečnosti
osob a majetku. Jejich práce spočívala také v preventivním působení v rámci bezpečnostních
opatření při konání kulturních, společenských a sportovních akcí. Velká část této preventivní
činnosti probíhala zejména v okolí nádraží ČD a zastávek MHD na svinovských mostech. 
Několik zajímavých případů je uvedeno v následujícím textu.

Opilá žena za volantem

Dne 27. ledna přistihli ve Svinově strážníci městské policie opilou ženu při řízení motorového
vozidla.  Pozornost  strážníků  upoutala  37letá  žena  za  volantem Hondy krátce  po  půlnoci
poněkud nestandardním způsobem jízdy, kdy projížděla jednosměrnou ulicí v protisměru a
opakovaně vjížděla na chodník. Orientační dechová zkouška potvrdila, že žena před jízdou
požila alkohol (1,46 promile). Strážníci proto na místo přivolali Policii ČR.

Městská policie a „pejskaři“

Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigovala nějaká
vyhláška nebo nařízení. Plní si své povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejskařů hřeší na
skutečnost, že strážníci nemohou být na všech místech, aby dohlíželi, zda si všichni plní své
povinnosti. Protože objeví-li se strážník alespoň na dohled, jen málokdo po svém pejskovi
neuklidí a téměř každý má svého psa řádně na vodítku. Přitom neuklizený exkrement může
majitele pejska vyjít poměrně draho. Strážník může na místě uložit pokutu do 1 000 Kč, ve
správním řízení pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 20 000 Kč. Již v září 2008 nabyla účinnosti
novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, která stanovuje striktní povinnost vedení psa na
vodítku na veřejném prostranství  s  výjimkou míst,  určených k volnému pobíhání  psů.  Za
ignorování povinnosti vedení psa na vodítku hrozí ve správním řízení pokuta až 30 000 Kč. 
Na území Svinova řešili strážníci za první tři měsíce letošního roku 27 přestupků, spáchaných
volným pobíháním psů v rozporu s uvedenou vyhláškou, znečištění veřejného prostranství
psími exkrementy pak v 5 případech.

Muž chtěl skočit pod vlak

Dne 6. června upoutal pozornost strážníka 52letý muž, sedící pod pilířem mostu přes ulici
Rudnou, přímo u železniční trati. Strážník muže oslovil a ptal se, co zde pohledává a proč sedí
tak  blízko  kolejí.  Muž  odpověděl,  že  chce  skočit  pod  vlak.  Údajně  řeší  vážné  rodinné,
pracovní i finanční problémy a nechce již dále žít. Strážník s mužem navázal hovor, snažil se
ho přesvědčit, že existuje řada jiných možností, jak může svou situaci řešit. Nakonec se mu
podařilo ho přesvědčit, že nejlepší bude, když přivolá odbornou lékařskou pomoc. Přivolaný
lékař pak rozhodl o převozu muže k dalšímu vyšetření.

Opilá žena pokousala strážníka
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Jako  smyslů  zbavená  se  chovala  22letá  žena,  kterou  strážníci  přistihli  dne  12.  srpna  při
konzumaci alkoholu na místě, kde je to zakázáno. Ve chvíli,  kdy jí chtěli  odebrat láhev s
alkoholem, protože nereagovala na výzvy k dobrovolnému vydání, vrhla se na ně, jednomu
strážníkovi  se  zakousla  do prstů na ruce,  druhého poškrábala.  Zklidnila  se  až s  pouty na
rukou. Na místo pak byla přivolána Policie ČR. Strážníci byli s drobnými poraněními ošetřeni
v nemocnici. Ženě nyní hrozí obvinění z trestného činu násilí proti úřední osobě.

Podezřelá osádka vozidla a řidič bez oprávnění

Dne  5.  září  zastavili  strážníci  městské  policie  podezřelou  osádku  osobního  motorového
vozidla, pohybujícího se v prostoru, kde probíhají demoliční práce. Existovalo podezření na
možné  zcizování  kovového  materiálu.  Strážníci  vozidlo  spatřili  ve  chvíli,  kdy jeho  řidič
nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu. Po zastavení vozidla vyšlo
najevo, že 21letý muž za volantem nevlastní řidičské oprávnění a navíc mu byl udělen zákaz
řízení  motorových  vozidel.  Pro  podezření  ze  spáchání  trestného  činu  strážníci  na  místo
přivolali Policii ČR.

Opilý muž poškodil tramvajovou zastávku

Dne 8. listopadu zasahovali strážníci městské policie na tramvajové zastávce ve Svinově, kde
opilý 24letý muž obtěžoval ostatní cestující, čekající na svůj spoj a navíc poškodil zastávku.
Několika skleněnými výplněmi zastávky prohodil odpadkový koš. Strážníkům tvrdil, že se
dostal do sporu se skupinkou jiných osob a ve chvíli, kdy spor vyvrcholil, hodil proti nim
odpadkový  koš.  Mladý  muž  se  choval  agresivně,  vyjadřoval  se  vulgárně  a  neustále
vyhrožoval dalším napadením lidem na zastávce. Strážníci byli nuceni ho nakonec spoutat a
pro podezření ze spáchání trestného činu ho předali přivolaným policistům.

Nemocný muž nedokázal otevřít dveře svého bytu

Dne 15. listopadu krátce po 3. hodině ranní přijal operátor na tísňové lince 156 oznámení
muže, který byl ve svém bytě postižen zdravotními komplikacemi a potřeboval akutní pomoc.
Jednalo se o tělesně postiženého 54letého muže, který trpěl dýchacími potížemi a vzhledem
ke svému stavu nedokázal ani otevřít dveře do bytu. Strážníci proto na místo přivolali hasiče,
kteří byt zpřístupnili a také sanitku s lékařem, který rozhodl o převozu nemocného muže do
nemocnice.

KULTURA A OSVĚTA

Z     činnosti knihovny Svinov
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Dne  24.  března  v 17.  hodin  byla  vernisáží  zahájena  výstava  uměleckých  fotografií  Jana
Tajzicha, která trvala do 10. června.                                                                         
Zábavná  soutěž  pro  děti  „K  čarodějnickému  doupěti“  probíhala  od  1.  do  29.  dubna,
následující den se uskutečnila Čarodějnická noc. 
Ke Dni matek byly uspořádány dvě výtvarné dílny, a to 19. dubna a 3. května vždy po dvou
hodinách.
V květnu proběhla zábavná vědomostní soutěž „Za tajemstvím mořských hlubin“ a v červnu
zábavná poznávací soutěž pro děti „Kouzelný ostrov“.
Prostřednictvím  výstavy  „Obrázky  a  knížky  za  školou“  se  návštěvníci  knihovny  mohli
seznámit s pracemi dětí ZUŠ Svinov. Vernisáž se uskutečnila 16. června, výstava probíhala až
do 27. srpna.

Nová socha

Od 26. května máme na náměstí Dr. Brauna novou sochu, která je vytvořena právě pro tento
přednádražní prostor. Autorem sochy LEVITACE je  MgA. David Moješčík (alias Mojda),
spoluautory podstavce  jsou Bc.  Pavel Malina  a  Ing.  arch.  Petra  Ševcůjová. Slavnostnímu
odhalení  sochy  předcházelo překvapující  vystoupení  saxofonisty  a  tanečnic. Po  projevu
primátora Ing. Petra Kajnara a dalších hostů se neforemný objekt ovázaný červenou stuhou
rozbalil  a  vyloupla  se… žena  meditující  a  uklidňující  … na  rozdíl ode  všeho  okolního
spěchajícího davu…

Svinovská pouť

Ve dnech 19. a 20. června se na prostranství před kostelem Krista Krále uskutečnila tradiční
pouť s následujícím programem:
19. 6. – sobota
13:30 zahájení
13:30–14:00 vystoupení dětí MŠ
14:00–14:20 vystoupení souboru písní a tanců Opavička 
14:40–15:40 vystoupení kapely KRAFOLT (vede J. Kračmer)  
16:00–18:30 vystoupení skupiny Šajtar
19:00–21:00 vystoupení kapely Jumping Drums
21:00–24:00 diskotéka
20. 6. – neděle – dopoledne vystoupení dechové hudby Polanka
Po oba dny byly pro děti připraveny kolotoče, skákací hrad a poníci, dospělí mohli využít
přítomnosti party stanů s občerstvením, ve stáncích si nakoupit perníky, tretky aj.

Pestrý podzim

Komise pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb Svinov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrava-
Svinov, p. o., v průběhu tohoto podzimu pořádala pro žáky základní a mateřské školy různé
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sportovní i kulturní aktivity. V říjnu se konala drakiáda, kde žáci pouštěli své pestrobarevné
draky, kteří létali nad hřištěm za tělocvičnou. 
Ve sportovním duchu se nesla i další akce, kdy si děti spolu se svými rodiči přišly zabruslit na
zimní  stadión  v  Ostravě-Porubě.  Ve  čtvrtek  25.  listopadu   proběhla  mikulášská  nadílka.
Hopsalín  svým představením „S Mrazíkem na  konec  světa“  pobavil  žáky základní,  ale  i
mateřské školy. Děti si při tomto programu mohly zazpívat, zatančit i zasoutěžit. Na závěr pak
všichni žáci dostali malý mikulášský dárek.

SOCIÁLNÍ PÉČE

Poznávací zájezd na Dlouhé stráně

V neděli 16. května uspořádala komise pro občanské záležitosti při Radě městského obvodu
Svinov zájezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách, která se v roce 2005
stala jedním ze 7 divů České republiky. 
Po krátkém výkladu, dokumentárním filmu a prohlídce dolní nádrže se bohužel ani zkušený
řidič  pan  V.  Míšek  neodvážil  kvůli  namrzlé  vozovce  vyšplhat  k  horní  nádrži.  Květnově
zasněžené stromy, keře a květiny s rampouchovou výzdobou byly také nezapomenutelným
zážitkem.
Po obědě již v Šumperku na účastníky zájezdu čekala mladičká průvodkyně, která o tomto
městě podala zajímavý výklad s řadou zajímavostí, například o čarodějnických procesech a
budovách, které s těmito událostmi souvisí. Závěr prohlídky už však absolvovali s deštníky a
vytrvalý déšť je provázel po celou cestu domů.
Přes nepřízeň počasí si však všichni účastníci odvezli nové poznatky a zážitky.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Turnaj „O pohár starostky“ ve volejbalu

Dne  10.  dubna  se  v tělocvičně  ZŠ  Bílovecká  konal  14.  ročník  volejbalového  turnaje
smíšených družstev O pohár starostky k 65. výročí osvobození Svinova, který uspořádal oddíl
volejbalu  TJ  Sokol  Svinov  ve  spolupráci  s  komisí  pro  kulturu,  mládež  a  sport  při  MOb
Svinov.
Na obhájce a několikanásobné vítěze z  Hrabové byla sestavena čtyři  vyrovnaná družstva.
Úroveň turnaje opět pozvedli hráči extraligy. Ale ani jejich bojovný výkon v konečném součtu
nestačil na skvěle sehrané družstvo „Údolí sviní“, které již v Ostravské volejbalové
lize  smíšených  družstev  dokázalo,  že  patří  ke  špičce  a  tak  se  podařilo  udržet  pohár  ve
Svinově.
Hodnotné ceny pro vítězná a umístěná družstva a náklady na organizaci věnoval MOb Svinov
a zaštítila starostka Ing. Hana Hauptová. Ta se také zúčastnila závěrečných zápasů a předala
ceny hráčům a putovní pohár domácímu celku. Hrabová se musela spokojit s druhým místem
a třetí místo zůstalo opět doma.

III. ročník turnaje „O putovní pohár Rady MOb Svinov“
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V sobotu 15. května proběhl na ZŠ Bílovecká 10 dorostenecký turnaj ve volejbale O putovní
pohár Rady MOb Svinov. Turnaje se zúčastnilo pět družstev z Ostravy a okolí: TJ Hrabůvka,
DTJ Polanka, VK Šenov, výběr Ostravy a domácí kadetky TJ Sokol Svinov.
Domácí kadetky v prvních dvou utkáních trápila koncovka a výsledkem byly dvě těsné výhry
v poměru 2:1. Ve třetím a čtvrtém utkání se hra podstatně zlepšila a kadetky Svinova tak
mohly pomýšlet na souboj o první příčku. Děvčatům se podařilo přehrát celek výběru Ostravy
a zvítězit vysoko 8:2 na sety v celkové tabulce.
Svinovské kadetky ve složení Petra Kuchařová, Tereza Vršanová, Barbara Kubešová, Erika
Pavelková, Lada Bednářová, Denisa Bortlíčková, Veronika Schebestíková, Veronika
Tomaškovičová  se  v turnaji  O putovní  pohár  Rady MOb Svinova umístily  na  1.  místě  a
předvedly tak velice dobrý výkon, se kterým byli přítomní diváci jistě spokojeni.
Konečné umístění:
1. TJ Sokol Svinov
2. TJ Hrabůvka
3. Výběr Ostravy
4. DTJ Polanka
5. VK Šenov

Národní házená – sezona 2009/2010

Rekapitulace sezóny 2009/2010, a to vrcholné soutěže mládeže, na které si postup vybojovalo
všech 5 mládežnických družstev.
Družstvo mladších žaček pod vedením trenérek Kláry Benešové a Jany Fialové vybojovalo v
krajském přeboru 1. místo a postoupilo na Mistrovství ČR, které se konalo v Tymákově na
Plzeňsku. Družstvo obsadilo ve velké konkurenci 5. místo,  nastupovaly za něj tyto hráčky:
Kateřina Kojdecká, Ellen Kocichová, Vendula Tišlerová, Leona Tišlerová, Izabela Pščolková,
Michaela  Penkalová,  Pavlína  Dudová,  Natálie  Rokytová,  Hanka  Hoangová,  Barbora
Kojdecká, Kateřina Czerná, Lucie Hrubá, Lucie Mužíková, Veronika Wojtasová.
Družstvo  mladších  žáků  pod  vedením trenéra  Zdeňka  Kadlčíka  a  vedoucí  družstva  Jany
Geletové obsadilo ve vyrovnané soutěži krajského přeboru 2. místo a postoupilo na Pohár ČR
do Vracova. Družstvo s bilancí 5 výher a 1 porážky obsadilo krásné 2. místo. Na úspěchu se
podíleli tito hráči: Dominik Možný, Do Ngoc Khoa, Matěj Vodička, Ondra Vodička, Filip
Hoang, Stanislav Heger, Radim Kratochvíl, Adam Pham, Lukáš Pham,Tomáš Benda.
Družstvo starších žaček pod vedením trenérů Kateřiny Strnišťové a Tomáše Strniště
obsadilo v krajském přeboru 2. místo a tím si vybojovalo postup na Pohár ČR do Brna.
V Brně doplatily na velké vedro a malý počet hráček a obsadily 4. místo. Za zmínku stojí
i 3. místo na Zimním halovém mistrovství ČR, kde se hráčky probojovaly jako vítěz zimní
krajské soutěže. Na úspěších družstva se podílely tyto hráčky: Karolína Lachová, Kateřina
Strnišťová, Hana Gorčicová, Kamila Chmelařová, Kateřina Langrová, Nikola Ondrušáková,
Lucie  Hoňková,  Michaela  Jánošíková,  Kristina  Kratochvílová,  Kateřina  Navrátilová.
Družstvu vypomáhaly i mladší žačky.
Družstvo starších žáků pod vedením trenérů Aleše Matouška a  Michala Lacha obsadilo v
krajském přeboru s přehledem 1. místo a postoupilo na Mistrovství ČR v Žatci. Družstvo ve
vyrovnané soutěži vybojovalo 3. místo a získalo bronzové medaile.
Na úspěchu se podíleli tito hráči: Jan Štěpán, Zdeněk Pavelek, Martin Bednář, Jiří Lenger,
Richard Foltinek, Jakub Gelnar, Petr Pessel, Milan Hoang, Marek Uhlík, Adam Pham,
Lukáš Pham.
Družstvo dorostenců pod vedením trenérů Karla Schwarzera a Bohuslava Mlčáka obsadilo
v krajském přeboru 2. místo a podruhé za sebou postoupilo na Pohár ČR, který se tentokrát
uskutečnil v Oseku nad Bečvou. Ve vyrovnaných bojích nakonec družstvo obsadilo 3. místo.
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Za družstvo nastupovali tito hráči: Tomáš Lakatoš, Viktor Wojtas, Jan Schwarzer, Jan Štěpán,
Adam Bartoš, Tomáš Mikysek, Jan Kubeš, Marek Lach, Jan Geleta,  Milan Hoang, Marek
Uhlík, Jiří Langer.

Dětský den

Komise pro kulturu,  mládež  a  sport  ve  spolupráci  s  PO Ještěr  a  Šprtec  partyjou  Ostrava
pořádala oslavu Dne dětí,  která  se tentokrát konala v areálu Sokolovny.  Již  ráno všechny
přivítalo  nezvykle  krásné,  slunečné počasí,  které  naštěstí  vydrželo  po  celý  den.  Tak jako
sluníčko  se  usmívaly  i  všechny děti,  které  se  oslav  zúčastnily.  A měly  se  proč  radovat.
Program byl opravdu bohatý. Nejprve všichni zhlédli ukázku házené mladších žaček. Poté si
děti vyzvedly kartičky, začaly soutěžit a bodíky do kartiček začaly rychle přibývat. Soutěže
nebyly jen tak ledajaké, zápolilo se na opičí dráze, v zatloukání hřebíků, ve šprtci, ve skoku 
v pytli atd. Své stanoviště měl velice pečlivě připravené i oddíl Městské policie Ostrava. 
Kdo chtěl, mohl soutěžení přerušit a zajít se s rodiči občerstvit, koupit hračku, balónek nebo
se podívat a vyzkoušet měřicí policejní vůz. Mnozí se také posadili za volant závodního auta.
Každý, kdo soutěžil, si vyzvedl nějakou cenu a ti kteří byli obzvlášť úspěšní, si mohli zkusit
za odměnu vyzdobit hrníček nebo si nechat pomalovat obličej od zkušených výtvarnic z PO
Ještěr.
 Hudební  kulisu  zajistil  po  celé  odpoledne  p.  Ďuran,  který  nakonec  celou  akci  ukončil
diskotékou pro děti. 

Štafetový běh

Ve dnech 2. a 3. září 2010 probíhal ojedinělý štafetový běh „aneb s Emilem v patách“  přes
všechny  obvody  města  za  účelem  sportem  podpořit  kandidaturu  města  Ostravy  na  titul
Evropské hlavní město kultury 2015.
Dne 2.září přiběhla štafeta v 15.10 hodin namísto 15.44 hodin. 
Pan  Zdeněk  Benek,  veteránský  mistr  v hodu,  štafetu  přivítal,  paní  starostka  připnula  na
štafetový  kolík  stužku  Svinova,  oběhla  kolečko  před  radnicí  a  dále  již  běželi  naši  mladí
sportovci. 
Za TJ SOKOL Svinov (házená) běželi : Tomáš Mikysek, Jan Schwarzer, Marek Šimunský a
Jan  Štěpán.  Mladé  házenkářky  reprezentovaly  :  Hana  Gorčicová,  Kateřina  Navrátilová,
Karolína Lachová, Kateřina Strnišťová, Lucie Hoňková, Kateřina Langrová.
Za TJ Vítkovice – Svinov běželi mladí fotbalisté : Marek Sedláček, Marek Šumník, Martin
Tešnar.
Za SDH Svinov (hasiči) běželi: Kamil Vencl, Antonín Koloděj, Adam a Matěj Strakošovi, Vít
Honěk, a Martin Koběrský. Mladí hasiči se dostavili na start dle harmonogramu, ale štafeta
přiběhla  mnohem dříve  a  odběhla  dříve.  Naše hasiče  to  ale  neodradilo,  štafetu  doběhli  a
skončili až v cíli tohoto dne na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě!

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Bohoslužby v     kostele Krista Krále
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Květná neděle (28. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí, 
mše svatá: 8.00 a 10.00 hodin

Zelený čtvrtek (1. 4.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše svatá, Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě
a jeho zatčení,
mše svatá: 18.30 hodin a následná adorace do 21.00 hodin

Velký pátek (2. 4.)
Ježíš  umírá  na  kříži  za  záchranu celého  světa  –  den přísného  postu  jako výrazu vědomí
vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18.30 hodin

Velká (Bílá) sobota (3. 4.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce, vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými
vojáky, možnost modlitby u „Božího hrobu“: 8.30–19.30 hodin,
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 20.00 hodin

Neděle – slavnost Vzkříšení Páně (4. 4.)
průvod vzkříšení a slavná mše sv.: 8.00 hodin
slavná mše svatá: 10.00 hodin (svěcení pokrmů a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí (5. 4.)
mše svatá: 8.00 hodin 

Velikonoce v     Husově sboru

Dne 28. března 2010 – Květná neděle
bohoslužba v 10.15 hodin

Dne 1. dubna 2010 –Zelený čtvrtek
pobožnost v 17.00 hodin

Dne 2. dubna 2010 – Velký pátek
pobožnost (zpívané pašije) v 17.00 hodin

Dne 4. dubna 2010 – Boží hod velikonoční
bohoslužba v 10.15 hodin

Noc kostelů

V pátek 28. května se konala Noc kostelů. Kostel Krista Krále byl otevřen do 23 hodin.
V 19 a 21 hodin proběhla prohlídka kostela s odborným výkladem.
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Záštitu  nad  nocí  kostelů  v Diecézi  ostravsko-opavské  převzali  Mons.  František  Václav
Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
a Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje.

„Čtvero ročních období“  v     kostele Krista Krále

V pátek 25. června v 18.30 hodin se v kostele Krista Krále uskutečnil koncert z cyklu „Čtvero
ročních období“, na kterém měli posluchači možnost setkat se s interpretačním uměním dvou
výjimečných osobností: Liselotte Rokyta – panova flétna a Jan Rokyta ml. – cimbál  
s programem nazvaným „Panova flétna a cimbál v proměnách staletí“.
I. Rumunská lidová: Mioriţa /hudební intermezzo starorumunského baladického příběhu/
II. Anonymus: Estampie (Codex Faenza)
III. Andrea da Firenze: Bench’ amar /British museum London/
Anonymus: Hors sui je bien /Universiteitsbiblioteek Leiden/
Anonymus: Textless piece
IV. Conrad Paumann: Mit ganczem willen wünsch ich dir etc.
Anonymus: Belle, Bone, Jeune
Conrad Paumann: bez názvu
V. Rumunská lidová: Suita z Ardealu
VI. Claude Debussy: Syrinx
VII. Béla Bartók: Houslová dueta (výběr)
VIII. György Kurtág: Játekok (výběr)
IX. Rumunská lidová: Romská suita
X. Rumunská lidová: Doina de Jale (Smuteční doina)

Koncert varhanní hudby v     Husově sboru

U příležitosti 90. výročí vzniku Církve československé husitské a 60 let od instalace varhan se
v neděli  27.  června od 17 hodin uskutečnil  v Husově sboru ve Svinově  koncert  varhanní
hudby a zpěvu. Účinkovali Pavel Rybka – varhany a Tamara Urbánková – zpěv.
V nově  vymalovaném  interiéru  kostela  mohli  příchozí  také  zhlédnout  malou  výstavu
výtvarnice  Dagmar  Štěpánové  a  seznámit  se  s fotkami  a  dokumenty  mapujícími  historii
náboženské obce ve Svinově.

Svinovský kostel otevřený a přístupný

Kostel Krista Krále byl z různých důvodů dlouhé roky zamčený a tudíž nepřístupný mimo
dobu bohoslužeb. V průběhu léta se podařilo vnitřní prostor kostela zabezpečit tak, že může
být  významná část  chrámu po celý den pro veřejnost  otevřená a může všem svinovským
občanům  nabídnout  možnost  kdykoliv  během  dne  do  kostela  vstoupit,  na  chvíli  se  zde
zastavit, spočinout, nabrat nových sil a vykročit.

Koncert 7. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2010

Svatováclavský hudební festival je jednou z nejvýznamnějších kulturně-společenských
akcí v Moravskoslezském kraji a zároveň nejrozsáhlejším festivalem prezentujícím duchovní
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artificiální umění v celé České republice. Je ohraničen významnými dny české státnosti 28.
září  (svátkem sv.  Václava – proto Svatováclavský hudební  festival)  a  28.  říjnem – dnem
vzniku samostatného českého státu.
Na koncertu pořádaném v kostele Krista Krále se ve čtvrtek 30. září v 18.00 hodin představil
Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala, který je desítku let považován za jeden 
z nejvýznamnějších evropských komorních orchestrů. Jako sólista vystoupil úspěšný mladý
český  houslista  Roman  Patočka,  laureát  mnoha  národních  i  mezinárodních  houslových
soutěží.
V programu zaznělo: Concerto grosso A. Corelliho,
                                   Koncert E dur BWV 1042 pro housle a smyčcový orchestr J. S. Bacha,
                                   Rondo D 438 pro housle a smyčcový orchestr F. Schuberta 
                                   Symfonie č. 9 pro smyčcový orchestr F. Mendelssohna-Bartholdyho

Vánoční období v Husově sboru ve Svinově:

 24. 12. 2010 – 22.00 Štědrý den – noční pobožnost
 25. 12. 2010 – 10.15 Boží hod vánoční – narození Ježíše Krista
 26. 12. 2010 – 10.15 Prvomučedníka Páně Štěpána
 2. 1. 2011 – 10.15 Požehnání do nového roku 2011
 9. 1. 2011 – 10.15 Křest Páně

Program vánočních bohoslužeb v     kostele Krista Krále 

Pátek  24. 12. Štědrý den
otevírání betléma 15.00 h (bude možnost odnést si domů betlémské světlo)
půlnoční mše svatá se sborovým zpěvem 24.00 h
Sobota  25. 12. slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční
mše svatá v 8.00 a 10.00 h  •  možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h
Neděle  26. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše svatá v 8.00 h a 10.00 h s obnovou manželských slibů
možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h
Pondělí  27. 12. svátek sv. Jana, mše svatá v 7.00 h.
Úterý  28. 12. svátek zavražděných betlémských dětí, mše svatá v 17.30 h
 Středa  29. 12. mše svatá v 7.00 h
Čtvrtek  30. 12. mše svatá v 17.30 h
Pátek  31. 12. Svátek sv. Silvestra – poslední den v kalendářním roce 2010
mše svatá v 15.00 h na poděkování za uplynulý rok 2010
Sobota  1. ledna 2011 Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2011)
mše svatá v 8.00 a 10.00 h • možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h
Neděle  2. ledna 2011
mše svatá v 8.00 a 10.00 h
Čtvrtek  6. 1. Slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů
mše svatá v 17.30 h – bude posvěcena voda, křída a kadidlo
Neděle  9. 1. Svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)
mše svatá v 8.00 h a 10.00 h
mše svatá v 10.00 h se sborovým zpěvem za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2010
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VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ

80 let svinovské dechové hudby

Zakladatelem svinovské dechové hudby byl Karel Václavík. Narodil se v roce 1896 v Horní
Lhotě, v malé vesničce u Kyjovic. Již v mladém věku se naučil hře na klarinet. Po první
světové válce narukoval k vojenské hudbě v Opavě, kde se zdokonalil ve hře na klarinet a
baryton.
V  roce  1929  byl  přijat  jako  školník  v  měšťanské  škole  ve  Svinově.  Měl  organizační
schopnosti, a proto se mu už v roce 1930 podařilo ustavit vlastní dechový orchestr.
Shromáždil v něm postupně řadu synovských muzikantů, kupř. Františka Hrbáče, Ladislava
Bestu, Maxe Stodůlku, Emila Kuklu, Ladislava Studentského a další.
Po okupaci  v  roce  1939 musel  dechovku rozpustit,  avšak  členové dále  zkoušeli  tajně po
bytech hudebníků a připravovali se na šťastné dny svobody.
Po osvobození v roce 1945 Karel Václavík znovu ustavil orchestr. Jeho cílem bylo vytvořit
početnější  těleso,  prostě  velký  dechový  orchestr.  Proto  se  pouští  do  výuky  mladých
svinovských  chlapců  na  hudební  nástroje.  Vyučil  jich  celou  řadu,  kupř.  Jar.  Rýce,  Boh.
Kudelu,  Jar.  Hejnu,  Jar.  Hampla,  Stan.  Drozda,  Slávka  Glumbíka  a  další.  Postupně  je
zapojoval do orchestru, a tak skutečně vytvořil velkou dechovou hudbu.
Po roce 1948 došlo k reorganizaci hudeb a Karel Václavík se stal uměleckým vedoucím
dechového orchestru ve Svinově. Zřizovatelem byly postupně Osvětová beseda ve Svinově,
Elektrárna 1. máje Třebovice, ZK rourovna Svinov a později ZK Vítkovických železáren. Od
tohoto zřizovatele se orchestru dostalo štědré pomoci ve formě nových hudebních nástrojů a
soubor, který měl v této době až 35 členů, dosáhl značné popularity. V něm působili známí
svinovští muzikanti,  kupř. Ota Denk, Karel Denk, Rudolf Drahoš, A. Král,  O. Sladký, Fr.
Vrbka, Jar. Mrázek, Ludvík Tichý, Ota Slovaček a další.
V období 60. let se začal na uměleckém vzestupu hudby podílet syn K. Václavíka – Oldřich –
absolvent  brněnské  konzervatoře.  Za  úzké  spolupráce  otce  a  syna  vyrostl  orchestr  do  té
úrovně, že mohl vystupovat  v Čs.  rozhlase.  Postupně se začal prosazovat v rámci kraje i
republiky  na  kvalifikačních  soutěžích.  Kupříkladu  se  zúčastnil  v  roce  1983  festivalu
kováckých dechovek ve Frýdku-Místku. Z 11 dechovek z celé republiky se umístil na 4.místě.
Došlo i na zahraniční zájezdy do Polska, Německa a Maďarska. Období 60. – 80. let se dá
nazvat nejproduktivnějším a nejslavnějším obdobím velké dechové hudby Karla Václavíka.
V roce 1974 zanechal zakladatel dechového orchestru Karel Václavík ve svých 78 letech
aktivní činnosti. Zemřel v roce 1986, dožil se téměř 90-ti let.
Funkce uměleckého vedoucího a řízení dechového orchestru se ujal jeho syn Oldřich, který
pokračoval v tradici rozvoje dechové hudby svého otce.
Po  roce  1980  začala  velká  dechová  hudba  strádat,  neboť  starší  členové  odcházeli  do
„výslužby“ a mladí nepřicházeli.  Ti se orientovali na jiné modernější žánry hudby. Tak se
postupně z velkého orchestru vytvářela dechovka malá. Stále však měla vysokou uměleckou
úroveň, takže mohla nadále vystupovat na tanečních zábavách v ostravských kavárnách apod.
Stojí  za  zmínku,  že v kavárně hotelu Palace účinkovala plných 30 let  3  x v týdnu.  Také
několik let spolupracovala se svinovským souborem písní a tanců „Opavica“, který řídili
manželé Bohušovi. Svinovská Václavíkova dechovka aktivně hrála až do roku 2005. Tehdy už
tento soubor měl jen 9 členů, těm přibývaly roky i nemoci, a tak po 75 letech své existence
přestala veřejně vystupovat.

V současné době však ještě žije 8 členů této dechovky, v čele s Oldřichem Václavíkem.
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Co je však pozoruhodné, že i v tomto počtu se neustále jednou za měsíc scházíme v jídelně
základní školy. Takže při našich schůzkách si my „pozůstalí“ členové můžeme připomínat
trvání 80 let svinovské Václavíkovy dechové hudby. 

                                                                                       Sepsal a zavzpomínal Antonín Urbaník

OBRAZOVÁ ČÁST

Nové moderní třídy v ZŠ na ul. Evžena Rošického
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Poplach ve škole
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Diamantová svatba manželů Slovákových
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Momentky z odhalování sochy Levitace
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Dětský den na hřišti
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Snímky z letošní pouti
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Škola začíná aneb halo, halo, tady klaun

44



45



Momentky z bourání Plata
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Vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu
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