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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 10 4 14
Cizinci mimo EU 8 9 17 49 37 86 57 46 103
Stav k 1.1.2011 295 287 582 1908 2030 3938 220

3
231
7

4520

V průběhu roku bylo oddáno celkem 20 párů, z tohoto počtu bylo 7 svateb církevních. 
Pro zajímavost - dvě svatby z uvedeného počtu se konaly v přírodě – konkrétně na zahradě.
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POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Informace z     jednání Rady

Rada městského obvodu Svinov se v průběhu letošního roku  sešla na 24 řádných a 13 
mimořádných jednáních. Přijala řadu usnesení, z nichž některá jsou uvedena níže.

Rada MOb Svinov :

 projednala návrh a souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství – vyhláška města Ostravy č. 2/2009

 projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o zabezpečení 
veřejného pořádku  omezením hluku

 projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady městského obvodu Svinov
 schválila Jednací řád Rady městského obvodu Svinov
 schvaluje plán oprav domovního a bytového fondu v majetku statutárního města 

Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Svinov na I. pololetí 2011
 rozhodla podat žádost Ministerstvu kultury ČR o zrušení prohlášení obytných domů 

č.p.115, 118, 123, 138 a 155 na Bílovecké ulici v Ostravě – Svinově kulturní 
památkou

 rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo – zakázka Vnitřní vybavení multimediální 
učebny

 rozhodla označit hasičskou zbrojnici na Jelínkově ulici nápisem HASIČSKÁ 
ZBROJNICE

 rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorám staré hasičské zbrojnice se 
společností ALGOMAN s.r.o. na dobu určitou

 vzala na vědomí žádosti o poskytnutí dotací na rok 2011 z rozpočtu městského obvodu
Svinov

 souhlasila s provedením plošného metanscreeningu v rámci projektu „Komplexní 
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“

 projednala žádost TJ Sokol Svinov o stanovení tréninkových hodin oddílu volejbalu 
v tělocvičně ZŠ Bílovecká 10

 souhlasila s návrhem úpravy odvodnění vodoteče Mlýnka spol. AWT Rekultivace a.s.
 rozhodla zaslat výzvu k podání cenových nabídek na akci „Oprava povrchu ul. 

Hradecká vč. chodníku „
 schválila zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
 doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Svinov schválit celoroční hospodaření 

MOb Svinov za rok 2010
 vzala na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1- 3/2011
 rozhodla zaslat výzvy k podání cenových nabídek na opravy povrchů a odvodnění 

místních komunikací III. třídy 
 projednala rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky a rozhodla podat rozklad 

proti tomuto rozhodnutí – prohlášení obytných domů na Bílovecké ulici kulturní 
památkou
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 projednala cenové nabídky na realizaci akce „Detailní řešení výjezdu z ul. Polanecká 
na starou cestu Polanecká – cyklistická stezka“

 projednala přijetí finančního daru na dokrytí dotace TJ Sokol Svinov oddílu národní 
házené na pořádání vrcholné soutěže „Mistrovství ČR“ v částce 5 000,- Kč od 
starostky Ing. Evy Poštové, CSc.

 rozhodla zaslat výzvu na zpracování projektů revitalizace budovy Technického dvora 
v Ostravě – Svinově a zdrojů tepla a ústředního vytápění

 doporučila  ZMOb  Svinov  rozhodnout  o  poskytnutí  investičního  příspěvku
Technickému dvoru O.  Svinov ve výši  172.560,-  Kč vč.  DPH na zakázku malého
rozsahu „Projektová  dokumentace  pro  revitalizaci  budovy TD O.  Svinov a  zdrojů
tepla a ústředního vytápění“

 schválila náplně činnosti Komisí RMOb Svinov pro období 2010 – 2014

 rozhodla  zadat  společnosti  KOPEČNÝ  –  K+K,  s.r.o.  veřejnou  zakázku  malého
rozsahu na obnovu a výměnu svislého a vodorovného dopravního značení místních
komunikací III. a IV. třídy za cenu nejvýše přípustnou 112.300,- Kč vč. DPH a uzavřít
smlouvu o dílo

 rozhodla  o  přijetí  daru  na  nákup odměn  pro  členy družstva  národní  házené,  kteří
reprezentovali MOb Svinov na zimním halovém mistrovství ČR, na Mistrovství ČR a
na Poháru ČR od starostky Ing. E. Poštové, CSc. ve výši 11.694,- Kč

 projednala žádost občanů o výstavbu protihlukové stěny podél komunikace Opavské
v k.ú. Svinov a rozhodla zadat její vypracování 

 schválila návštěvní řád dětského hřiště na ul. Stanislavského

 projednala a odsouhlasila na zkušební dobu 1 roku změnu trvalého dopravního značení
na ul. Bří. Sedláčků a ul. Luční u podchodu pod dálnicí D1 a na přejezdu přes žel. trať
na ul. Bří. Sedláčků spočívající ve zprůjezdnění žel. přejezdu a stanovení organizace
dopravy v podchodu pod dálnicí

 rozhodla zaslat výzvu k podání cenových nabídek na akci „Studie odtokových poměrů
vodního toku Mlýnka, O.Svinov“ několika  zájemcům

 jmenovala do funkce členky bytové komise paní R. Jančíkovou,

 projednala zprávu o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MOb Svinov ke 
dni 1.9.2011

 jmenovala do Školské rady při ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, Bílovecká 10 Ing. E. 
Poštovou, CSc. a L. Pščolku,

 nesouhlasila se změnou v účelu užívání objektu č.p. 248 na ubytovnu na ploše určené 
pro „Lehký průmysl, sklady, drobnou výrobu“ na ul. Františka a Anny Ryšových
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 doporučila  Zastupitelstvu MOb Svinov poskytnout neinvestiční příspěvek p.o. 
Technický dvůr Ostrava- Svinov ve výši 498 000,- Kč včetně DPH ke krytí výdajů na 
opravu vstupního schodiště veřejného pohřebiště Ostrava- Svinov

 nesouhlasila se stavbou „Pneuservis s přístřeškem pro parkovací stání“ na ploše určené
pro „Bydlení individuální“ na ul. Jandáskova

 rozhodla zadat společnosti TROJEK, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, V Jámě 
1371/8, PSČ 110 00 veřejnou zakázku malého rozsahu na odstranění věže na sušení 
hadic, nacházející se v objektu staré požární zbrojnice na ul. Nad Porubkou dle 
doručené cenové nabídky 

 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení emisí ze spalovacích 
procesů v objektu Technického dvora Ostrava- Svinov“ – na zpracování a podání 
žádosti o dotaci zájemci TEDEAS, s.r.o., se sídlem Kaštanová 182, 739 61 Třinec za 
cenu nejvýše přípustnou 138 000,- Kč a uzavřít s ním smlouvu o dílo

 rozhodla zadat zakázku malého rozsahu „Studie odtokových poměrů vodního toku 
Mlýnka, Ostrava- Svinov“  společnosti HYDROPROJEKT  CZ a.s., odštěpný závod 
Ostrava a uzavřít s ní smlouvu o dílo za cenu nejvýše přípustnou 288 000,- Kč vč. 
DPH

 rozhodla uplatnit námitku ke stavbě „Silnice III/4785 – Přeložka ul. Bílovecké 
Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ s požadavkem, aby vydání rozhodnutí k této stavbě 
bylo koordinováno se „Studií odtokových poměrů vodního toku Mlýnka“ od 
zadavatele SMO -  MOb Svinov, popř. na základě výsledků této studie bylo požádáno 
o změnu stavby před dokončením

 souhlasila s textem výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Výměna oken, balkonových dveří a vstupních vchodových dveří v bytových 
domech č.p. 115, 118, 123, 138 a 155 na ul. Bílovecké“, kterou pro MOb Svinov 
zpracovala společnost eCentre, a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 na 
základě uzavřené Mandátní smlouvy

 schválila nové znění Zásad, jimiž se stanoví pravidla pro nájem bytů v majetku SMO 
se svěřenou správou městskému obvodu Svinov

Složení komisí

Komise pro kulturu, mládež a sport :  předsedkyně Jana Štekbauerová
členové  Denis Hampel, Dana Kohutová, Mgr. Miroslava Rutarová, Mgr. Lenka Rokytová, 
Kateřina Bučková, Mgr. Iveta Komorášová, Ingrid Pitrová, Mgr. Martin Kovalský, Ing. Hana 
Trtílková

Komise pro občanské záležitosti : předsedkyně Ing. Jiřina Broulíková
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Členové : Eliška Němcová, Blanka Šimunská, Vlasta Michníková, Anna Vrbková, Anna 
Gerlochová, Ing. Jan Vašek, Mgr. Svatava Jasková, Svatava Jašková, Marie Čomová, Táňa 
Kotarová, Jaroslava Pustějovská

Komise výstavby, územního plánování a životního prostředí : Ing. Tomáš Pastrňák
Členové : Ing. Pavel Kotara, Ing. Pavel Mitura, Ing. Roman Bonk, Ing. Eduard Dvorský, Ing. 
Pavlína Kuráňová, , Bc. Aleš Kubala, Ing. Ivan Harazim, Ing. Tomáš Mužík

Komise bytová : předseda Jaromír Ivan
Členové : Josef Blažek, Lumír Němec, Eliška Tomaščiková, Antonín Novák, Monika 
Knedlová, Ing. Petr Zdražil

Komise sociální : předseda Ing. Juraj Chomič
Členové : MUDr. Jiřina Tvrzová, Leona Hrdinová, Dana Elana Knopová

Komise veřejného pořádku : předseda Zdeněk Popek
Členové : Miroslav Gerloch, Jan Lakatos, Josef Korpas

Komise grantová : Ing. Simona Bonková
Členové : Ing. Radim Smetana, RNDr. Jiřina Kábrtová, Ing. Zuzana Kotarová, Ing. Tomáš 
Pastrňák, Ing. Juraj Chomič, Oldřich Dolák, Jindřich Víšek

   Informace ze zasedání Zastupitelstva

Během roku se Zastupitelstvo MOb Svinov sešlo na 5-ti řádných zasedáních.
 
 V jejich průběhu mimo jiné :

 schválilo Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Svinov
 schválilo Dodatek č.2 ke zřizovací listině p.o. ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov, Dodatky č. 3

ke zřizovacím listinám p.o. ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov a p.o. 
Technický dvůr Ostrava – Svinov

 rozhodlo poskytnout dotaci Knihovně města Ostravy ve výši 5.000,- Kč na realizaci 
projektu „Knihovna = cesta správným směrem“ 

 rozhodlo poskytnout dotaci Sboru dobrovolných hasičů Svinov ve výši 10.000,- Kč na
nákup PHM na provoz agregátů, na dopravu na soutěže, nákup ochranných přileb a 
dresů

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Vítkovice-Svinov ve výši 41.000,- Kč na činnost 
družstva, nájem, provozní režii

 rozhodlo poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, místní organizaci Ostrava ve 
výši 5.000,- Kč na organizaci XI. Ročníku závodů v lovu ryb o Svinovský pohár

 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Římskokatolické farnosti Ostrava-Svinov ve 
výši 7.000,- Kč na tisk publikace Kronika Římskokatolické farnosti v Ostravě-Svinově

 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Slezskému souboru písní a tanců Opavica ve 
výši 8.000,- Kč na činnost sdružení, dopravu, opravy a doplnění krojového materiálu a
rekvizit, opravu klavíru aj.

 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci TK Spolku tenistů Svinov ve výši 5.000,- Kč na 
roční nájemné
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 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov, oddílu nár. házené ve výši 20.000,- Kč 
na činnost oddílu, materiálové vybavení, náklady na provoz oddílu, činnost družstev 
v soutěžích

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov, oddílu nár. házené ve výši 20.000,- Kč 
na pořadatelství vrcholné soutěže mládeže Mistrovství ČR v kategorii mladších žaček 
16. – 19. 6. 2011

 rozhodlo poskytnout dotaci Junáku svazu skautek a skautů ČR, Ostrava- Svinov ve 
výši 8.000,- Kč na provoz střediska, táborové vybavení, údržbu pozemku a opravu 
klubovny

 rozhodlo poskytnout dotaci Pionýrské skupině Ještěr, Ostrava- Svinov ve výši 10.000,-
Kč na nákup kuchyňských potřeb a nákup věcí potřebných pro práci s dětmi

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov, oddílu volejbalu ve výši 2.000,- Kč na 
15. ročník turnaje smíšených družstev „O putovní pohár starostky“ k 66. výročí 
osvobození Svinova

 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu Svinov oddílu volejbalu ve výši 8.000,- Kč na 
pronájem tělocvičen

 rozhodlo poskytnout dotaci Ženskému komornímu sboru D. Lidmily Svinov ve výši 
2.000,- Kč na dopravu na koncerty

 uložilo Radě MOb Svinov prověřit možnosti rozpočtu a posílit rozpočtové prostředky 
určené na poskytování účelových dotací

 vzalo na vědomí odstoupení z funkce místostarostky paní Radmily Jančíkové ke dni 
21. 6. 2011 a zvolilo k témuž dni místostarostkou paní Ing. Jiřinu Broulíkovou a 
členkou Rady paní Radmilu Jančíkovou

 rozhodlo o záměru prodeje bytového domu na ul. Axmanově č.p. 368 včetně pozemků 
parc. č. 1115 a 1116 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Svinov a uložilo Radě 
MOb Svinov, aby požádala Radu města Ostravy o předchozí souhlas k záměru prodeje

 schválilo celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2010 a souhlasilo bez výhrad
 vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 

2010
 rozhodlo poskytnout dotaci TJ Vítkovice – Svinov ve výši 10.000,- Kč na činnost 

družstva a provozní režii
 projednalo dopisy ze dnů 14.1.2011 a 11.3.2011 od společnosti J.M.K. building s.r.o., 

se sídlem Na Vinici 882/31, 100 00 Praha 10, návrh na uzavření dohody se společností
J.M.K. building s.r.o. a rozhodlo uzavřít se společností J.M.K. building s.r.o. dohodu o
vypořádání vzájemných nároků

 rozhodlo o poskytnutí investičního příspěvku p.o. Technický dvůr Ostrava- Svinov ve 
výši 172.560,- Kč vč. DPH ke krytí výdajů na zakázku malého rozsahu „Projektová 
dokumentace pro revitalizaci budovy Technického dvora Ostrava – Svinov a zdrojů 
tepla a ústředního vytápění“ 

 rozhodlo úplatně nabýt pozemky parc. č. 2444, parc.č. 2445, parc.č. 2449/8, vše v k.ú. 
Svinov od P. Bogdalíka za cenu sjednanou ve výši 301 950,- Kč za podmínky, že Rada
města Ostravy vydá k nabytí předchozí souhlas

 rozhodlo prodat část pozemku parc.č. 1214/1 nově označenou jako pozemek 
parc.č.1214/5 o výměře 264 m2 v k.ú. Svinov do společného jmění manželů P. a B. 
Bogdalíkovým za dohodnutou kupní cenu ve výši 111 000,- Kč a uzavřít kupní 
smlouvu dle přílohy č.5 předloženého materiálu
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 rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k záměru prodeje  pozemku svěřeného MOb 
Svinov parc.č. 242/1 zahrada o výměře 7 953 m2 v k.ú. Svinov za následujících 
podmínek :

- veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující

- předložení dispoziční studie

- za účelem výstavby bytových domů s max. počtem tří podlaží

- minimální cena 1 000,- Kč/m2

- termín podání nabídek do 30 dnů od vyhlášení záměru prodeje

- uchazeč nemá neukončené smluvní vztahy s městským obvodem Svinov 

 rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku p.o. Technický dvůr Ostrava – Svinov 
ve výši 248 000,- Kč k dokrytí výdajů na opravu vstupního schodiště veřejného 
pohřebiště

 uložilo finančnímu výboru prověřit projektovou dokumentaci na opravu schodiště 
pohřebiště Ostrava – Svinov, prověřit výběrové řízení na dodavatele a stanovení ceny

 vzalo na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1 – 6 /2011

 rozhodlo podat žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, podoblast 2.1.1. Snížení
imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT na projekt „Snížení emisí ze
spalovacích procesů v objektu Technického dvora Ostrava – Svinov“ za předpokladu 
předchozího souhlasu Rady města Ostravy

 vzalo na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1 – 9/2011

 schválilo rozpočet městského obvodu Svinov na rok 2012

 schválilo rozpočtový výhled městského obvodu Svinov na léta 2013 – 2015

 rozhodlo prodat bytový dům č.p. 368 na ul. Axmanově situovaný na pozemku parc.č. 
1116 včetně pozemků parc.č. 1116 a 1115 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. 
Svinov společnosti Stavitelství SIZO s.r.o. se sídlem Píšť 592 za sjednanou cenu ve 
výši 4 500 000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o postoupení pohledávky 

 rozhodlo prodat pozemky parc.č. 2830/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 450 m2 a
parc.č. 2831 zahrada o výměře 206 m2  v k.ú. Svinov S. Poledníkovi za kupní cenu ve 
výši 325.530,- Kč 

Velikonoční dílny
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Komise pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb Svinov ve spolupráci se zdejší ZŠ a MŠ 
uspořádala v dubnu velikonoční dílny. Ve čtvrtek 14. od 14.00 do 16.00 hodin se konaly ve 
školní jídelně základní školy na ulici E. Rošického a v úterý 19. v tutéž dobu ve školní jídelně
na ulici Bílovecká 10. Obě akce byly hojně navštíveny, malí i velcí si nadšeně vyráběli své 
velikonoční ozdoby.

Pietní akt

Dne 28. dubna odpoledne v 17 hodin se uskutečnilo slavnostní položení kytic k pomníku 
padlých v parku ČSA u příležitosti 66. výročí osvobození Svinova. Po projevu starostky Ing. 
Evy Poštové, CSc. následovalo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ s pásmem písniček a básniček, 
pak Rada MOb Svinov a zástupci ČSSD, KDU-ČSL a KSČM uctili památku padlých 
položením kytic u památníku obětí II. světové války. Slavnostní ráz této akce podtrhla svým 
vystoupením dechová hudba „Veselka“ pod vedením Jaroslava Strakoše.
Kytice byly také položeny k pomníku obětem I. světové války a ke hrobu obětí II. světové 
války na místním hřbitově.

Den dětí 2011

Oslava dne dětí pořádaná komisí pro kulturu, mládež a sport začala v pátek 27. května
v dopoledních hodinách vystoupením sokolnické skupiny Vancos, kde žáci ZŠ a MŠ
shlédli různé druhy dravých ptáků a jejich výcvik. Program pokračoval v sobotu 28. května
v tělocvičně ZŠ Bílovecká 10. Pro děti byly připraveny různé soutěže jako např. skok v pytli, 
hod míčkem na cíl, malování hrníčků, hod hasičskou hadicí na kuželky a další disciplíny, 
za které byly odměňovány sladkostmi. Paní učitelky malovaly dětem na obličeje různá 
zvířátka. 

Výlet do dinoparku ve Vyškově a do Slavkova

Komise pro kulturu, mládež a sport uspořádala 4. června zájezd pro rodiče s dětmi.
Hezkého počasí využili cestovatelé k návštěvě dinoparku ve Vyškově a města Slavkov.
V dinoparku všichni, děti i dospělí, obdivovali sochy pravěkých zvířat v životní velikosti, 
shlédli 3D produkci o životě v pravěku a prohlédli si mini ZOO, která je součástí 
vyškovského dinoparku. 
Poté cesta pokračovala do Slavkova, kde se konaly zámecké slavnosti. Tam si každý mohl 
vybrat program dle nálady. Někteří si prohlédli zámek, další se procházeli krásnou zámeckou
zahradou, ve které se konal dětský den plný her a soutěží, jiní shlédli na náměstí zábavný 
program a děti se mohly jít povozit na kolotoči. 
Ve večerních hodinách se všichni plní dojmů a zážitků z pěkně prožitého dne spokojeně vrátili
zpět domů.

Sousedské smažení vaječiny

V pátek 17. června odpoledne uspořádal klub Slunečnice „Sousedské smažení vaječiny“ 
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u rybářské chaty (Bečkárny) v Dubí. Vstupným byla dvě i více vajec, počet byl ovlivněn 
oblíbeností zmíněného jídla u každého návštěvníka.  Počasí akci přálo, návštěvníků bylo 
hojně a proto se kuchaři připravující vaječinu měli co ohánět.
Akci pořádal klub „Slunečnice“, a to R. Jančíková, E. Poštová, J. Kusýn, J. Broulíková a
J. Vonšík.

Pouť 2011

Ve dnech 25. a 26. června se uskutečnila svinovská pouť. Pozvání přijaly skupiny ABBA 
Revival a BEE GEES Revival a svým vystoupením obohatily program děti ze ZŠ a MŠ
Bílovecká 10, Opavička, kapela TEAMATE a dechová hudba Veselka.
Ozvučení akce zajistil Petr Jiříček.
S atrakcemi i programem byli návštěvníci akce velice spokojeni a veselí se protáhlo
do pozdních nočních hodin.

Setkání žáků s paní starostkou

V pondělí 28. června přijala starostka Ing.Eva Poštová,CSc. žáky 9. ročníku, kteří se přišli na 
místní radnici rozloučit. Zástupci radnice zde pro ně připravili pohoštění a drobné 
upomínkové předměty. Při tomto setkání se paní starostka dozvěděla, které střední školy si 
tito budoucí studenti zvolili a mohla tak získat určitou představu o tom, jakým směrem se 
bude ubírat profesní
život těchto mladých chlapců a dívek.
Nebylo to však v ten den setkání jediné -  přišli se rovněž představit nejúspěšnější žáci naší 
školy. Od těch nejmenších až po ty nejstarší. Byli to žáci, kteří ve školním roce 2010/2011
uspěli v řadě soutěží a olympiád. Škála oborů, ve kterých dosáhli úspěchů, byla skutečně 
široká. Byli zde vítězové dopravní soutěže a soutěže mladý zdravotník, přišli účastníci 
olympiád a jazykových soutěží a samozřejmě zde nechyběli ani nejúspěšnější sportovci. 
Skutečnost, že se svinovští žáci umějí prosadit i mezi těmi nejlepšími, jasně potvrzují i počty 
přijatých žáků na výběrové střední školy. Ze 36 žáků 9. ročníku jich bylo na gymnázia přijato 
10 a z pátého ročníku odešlo v loňském školním roce na víceletá gymnázia 28% dětí. Tato 
čísla vysoce převyšují průměry přijatých žáků na tento typ středních škol.

Zahájení školního roku

Komise pro kulturu, mládež a sport při RMOb  Svinov uspořádala 3. září akci k zahájení 
školního roku. Pro děti byly připraveny různé soutěže a atrakce jako např. jízda na koni,
prohlídka hasičského auta, malování hrníčků, malování na obličej, skok v pytli, hod míčkem 
na cíl, slalom na koloběžkách aj. Za splněné úkoly byly děti odměněny drobnými sladkostmi. 
Závěrem bylo vylosováno 10 šťastných účastníků, kteří obdrželi balíček s překvapením nebo 
sadu na badminton. 
Všem dětem byly vydány účastnické listy a malá cena útěchy za účast na akci. 

Sousedské opékání buřtů

V pátek 30. září odpoledne od 15 hodin se na Bečkárně (Svinov-Dubí, ul. Luční – rybářská 
chata) uskutečnila akce „Sousedské opékání buřtů“. Vstupenkou byly buřty k opékání, které si
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každý účastník donesl s sebou. Opékání má již svou tradici, bylo proto hojně navštíveno 
dospělými i dětmi.  
Akci pořádal klub „Slunečnice“, a to R. Jančíková, E. Poštová, J. Kusýn, J. Broulíková a
J. Vonšík.

Soutěž draků

V měsíci říjnu komise pro kulturu, mládež a sport při RMOb Svinov uspořádala na škvárovém
hřišti jako každoročně drakiádu.
Bylo sice chladnější počasí, ale dětem se akce velmi líbila a létající draci byli vidět z dálky. 
Majitelé dvou nejúspěšnějších draků byli odměněni dortem. Aby děti, kterým drak nelétal tak,
jak by chtěly, nebyly smutné, byl třetí dort rozkrájen mezi všechny zúčastněné.

Výlet do Jeseníku

Komise pro občanské záležitosti připravila na podzim pro svinovské občany autobusový 
zájezd s bohatým programem, a to návštěvou lázní Jeseník, města Javorník se zámkem Jánský
vrch a restaurace Rejvíz. Zámek Jánský vrch se vypíná na skalnatém kopci nad městem 
Javorník, kdo navštívil, nelitoval. Poslední zastávkou vydařeného výletu byla restaurace 
Rejvíz – ta je známá svými vyřezávanými dřevěnými židlemi. Na opěradlech židlí jsou 
zpodobněni starousedlíci, kteří restauraci před léty rádi navštěvovali.

Bruslení

V neděli 6. listopadu se uskutečnila akce bruslení pořádané komisí pro kulturu, mládež a 
sport při RMOb Svinov.  Ledovou plochu stadionu zaplnily nejen děti, ale i rodiče. Všichni 
odcházeli domů s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Vánoční jarmark

V pátek 2. prosince bylo už dopoledne před kostelem Krista Krále velké hemžení – chystal se 
první vánoční jarmark. Prodejní stánky v počtu 12 kusů byly zapůjčeny z MOb Mariánské 
Hory a Hulváky, zájemci o prodej se hrnuli ze všech stran.
Velkou atrakcí pro děti byl starodávný dřevěný kolotoč, který se nezastavil až do večerních 
hodin. I tak spousta dětí litovala, že nezůstal i v sobotu. Vánoční jarmark navštívil i Mikuláš s
andělem a čertem, kteří rozdávali dětem sladkosti. Celým jarmarkem se linula vůně vánoc 
umocněná poslechem vánočních koled a vystoupením dětí ze svinovských mateřských škol
a ZUŠ D. Lidmily.
Korunou této akce byl krásně vyzdobený vánočním strom před kostelem. Kromě něho byl 
ozdoben i strom před úřadem, na jehož výzdobě se podílely děti ze všech mateřských škol, 
základní školy, malí hasiči a skupina Ještěr.

Výlet do Bratislavy

Začátkem prosince uspořádala komise pro občanské záležitosti autobusový zájezd
na Slovensko, a to do hlavního města Bratislavy. 
Plný autobus vyrazil ráno od budovy úřadu směr Bratislava, cesta ubíhala dobře a tak již 
kolem 10. hodiny byli účastníci na místě. Velká skupina se vydala na prohlídku hradu a okolí, 
ostatní navštívili vánoční trhy. Odpoledne část zájezdu navštívila vyhlídkovou kavárnu na 
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mostě SNP (Slovenského národního povstání) vedoucího přes Dunaj. Navečer se všichni 
setkali na krásně osvětlených vánočních trzích a plni pozitivních dojmů nasedli do autobusu 
směrem domů. 
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HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU 

Schválený rozpočet městského obvodu
  v tis. Kč

PŘÍJMY celkem 35 042
BĚŽNÉ daňové   4 025
              nedaňové (poskytované služby, pronájmy) 13 623
DOTACE 17 344
KAPITÁLOVÉ (prodej pozemků)        50 
FINANCOVÁNÍ (převod z roku 2010 – volné zdroje)   1 446

- účelově vázané prostředky      710
CELKOVÉ ZDROJE 37 198

Z toho BĚŽNÉ 36 388
           KAPITÁLOVÉ      810
     
ČLENĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
Plato – energie 257
Silnice, pozemní komunikace, doprava – opravy, údržba, značení 1 600
Příspěvek Technický dvůr 9 167
Příspěvek ZŠ a MŠ 6 578
Příspěvek ZUŠ    100
Příspěvky a dotace jiným organizacím    150
Kultura, rozhlas a sdělovací prostředky    363
Bytové hospodářství 4 169
Pohřebnictví, náklady na pohřby        6
Komunální služby – pozemky, el. energie     143
Záležitosti bydlení j.n. -  narušené stavby       20
Sběr a svoz komunálních odpadů       22
Požární ochrana     210
Zastupitelstvo  1 250
Dům služeb – provoz, služby, opravy     256
Správa  2 675
Bankovní poplatky       25
Pojištění majetku     182
Odvod DPH     230
Výdaje na platy včetně pojištění  8 985
CELKEM                                                                                                                    36 388

ČLENĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Kuršova     340
Projektová dokumentace rekonstrukce části MK Bří. Sedláčků     140
Projektová dokumentace rozšíření parkovacích míst ul. E. Rošického     230
Výstavba sportovního hřiště ul. E. Rošického     100
CELKEM     810
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Závěrečný účet za rok 2011

Za období 1-12/2011 došlo k navýšení schváleného rozpočtu 37 198 tis. Kč na 55 813 tis. Kč, 
tj. o 18 615 tis. Kč, z čehož největší podíl tvoří navýšení přijatých účelových dotací. Kromě 
dotací na běžné výdaje (sociální dávky, školství, výkon státní správy, provoz, úklid a správa 
přednádraží aj.), také investiční akce zateplení ZŠ a MŠ E. Rošického, pořízení 
interaktivní tabule, zabezpečení podstavce sochy Levitace.
ZŠ a MŠ Svinov zahájila realizaci projektu „Učíme se hrou“ v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (předpokládané ukončení 28. 2. 2014), první záloha 
činila 1,013.010,60 Kč. V rámci stejného programu, ale projektu „Hraj si, spolupracuj, 
vzdělávej se !“ získala škola 344.754,56 Kč. Projekt byl ukončen, jednalo se o závěrečné 
platby. V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 
byla dokončena realizace projektu „Vestavba multimediální učebny pro výuku zeměpisu a 
hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10“.              

        
                                               tis. Kč

PŘÍJMY celkem 52 162
- BĚŽNÉ daňové   4 878
                nedaňové (poskytované služby, pronájmy) 14 663
- DOTACE 31 668
- KAPITÁLOVÉ                         599
- převody ze soc. příjmu      354
Konsolidace příjmů  -     354
FINANCOVÁNÍ             5 211 
CELKOVÉ ZDROJE 57 019

CELKOVÉ VÝDAJE 54 347
- BĚŽNÉ celkem 44 538
- KAPITÁLOVÉ celkem 10 163
Konsolidace výdajů -    354

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   
PD ke stavebnímu povolení rekonstrukce ul. Kuršova    338,4
PD rekonstrukce a odvodnění části MK Bří. Sedláčků      43,2
PD rozšíření parkovacích míst ul. E. Rošického    120
Výstavba sportovního hřiště ul. E. Rošického        0
Výjezd cyklistů z ul. Polanecká     89,6
Výstavba nové MŠ ul. Stanislavského PD pro územní řízení    149
Investiční příspěvek ZŠ a MŠ Svinov (interaktivní tabule)       100
Zateplení objektu ZŠ a MŠ E. Rošického    1 491
Hrací prvky na hřiště ul. Stanislavského         33
Projekt „Vestavba multimediální učebny …“  4 885
Technické zhodnocení bytového fondu     182
Výměna oken, balkon. a vstupních vchod. dveří ul. Bílovecká 115, 118, 123 a 155    3 491
Vybudování terasy (pozemek p.č. 12/1)     142
Zabezpečení podstavce sochy Levitace       62
Revitalizace budovy TD (PD a 1. splátka za zpracování žádosti o dotaci)     172,6

Nedočerpané prostředky některých akcí byly přesunuty k čerpání do rozpočtu 2012.
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Hospodaření příspěvkových organizací

Hospodaření Základní školy a mateřské školy Ostrava - Svinov skončilo ziskem ve výši 
8.901,74 Kč (v hlavní činnosti ztrátou ve výši 136.810,76 Kč, v hospodářské činnosti ziskem 
145.712,50 Kč).
Výsledkem hospodaření Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov 
je zisk ve výši 149.594,51 Kč (škola má pouze hlavní činnost).
Hospodaření Technického dvoru Ostrava – Svinov skončilo ziskem ve výši 182,80 Kč 
(v hlavní činnosti ztráta 40.314,87 Kč, v hospodářské činnosti zisk ve výši 40.497,67 Kč).

Ve dnech 2. – 3. dubna 2012 bylo provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření 
městského obvodu, které navazovalo na dílčí přezkoumání provedené za období od 1.1.2011 
do 30.9.2011 ve dnech 31.10. – 1.11.2011. Přezkoumání provedla společnost TOP 
AUDITING Brno, spol.s r.o.
Citace závěrečného vyjádření: „Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a 
nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření 
v budoucnosti.“
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ČINNOST PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ A DRUŽSTEV

Výkupna kovových odpadů

V dubnu vydal odbor životního prostředí krajského úřadu souhlas k provozování zařízení ke 
sběru, výkupu a využívání odpadů - „Výkupna kovových odpadů Polanka“ na pozemcích 
v katastru Svinova. Patří společnosti TSR CZech Republic s.r.o., Sokolovská ul., Praha 8 – 
Karlín.
Součástí zařízení jsou venkovní zpevněné skladovací a manipulační plochy, haly pro 
skladování kovového odpadu, hala pro barevné kovy, silniční váha s váživostí do 60 tun, 
železniční váha na koleji vlastní vlečky s váživostí do 12 tun a mechanická váha do 1 tuny  
pro drobný výkup odpadu a další potřebná zařízení.

Betonárna Svinov

Dne 12. října byla uvedena do provozu výrobna cementových směsí v lokalitě navazující na 
ulici Fr. a A. Rýšových. Betonárna typu HBS 2D je kompaktního charakteru s minimální 
zastavěnou plochou, hlavní částí je mísící jádro s 6-ti frakčním válcovým zásobníkem 
kameniva a čtyřmi cementovými sily. Veškeré konstrukce jsou ocelové, mísící jádro a 
zásobník kameniva je opláštěn pro omezení hlučnosti do venkovního prostoru a zlepšení 
estetického vzhledu betonárny sendvičovými panely a lakovanými profilovanými plechy. 
Provozní objekt je sestaven z ocelové nosné konstrukce opláštěné stejnými panely. Recykling 
je strojní vybavení osazené na betonových jímkách. 
Provoz výrobny je povolen pouze v denní době, tj. od 6.00 do 22.00 hodin při průjezdu max. 
54 nákladních vozidel za den.
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VÝSTAVBA A BYTOVÁ SITUACE

Stavební úpravy v     budově  ZŠ Bílovecká 10

Hlavní budova ZŠ Bílovecká 10 byla v období od listopadu 2010 do ledna 2011
rekonstruována v části půdy, kdy do těchto nevyužitých prostor byla vestavěna nová
multimediální učebna zeměpisu a hudební výchovy.
Celkové finanční náklady na stavbu činily 5.739 tis. Kč. Tento projekt pod názvem „Vestavba 
multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10“ byl 
financován z 92,5 % z dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady soudržnosti 
Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013. Předfinancován a spolufinancován byl Statutárním městem Ostrava.
V období hlavních prázdnin se uskutečnila 1. etapa opravy sociálního zařízení u školní 
jídelny.

Moderní  vybavení ve školce

Mateřská škola na ulici E. Rošického byla se souhlasem zřizovatele (Městský obvod Svinov) 
zařazena do projektu Kid Smart Early Learning Programme.
Společnost IBM Česká republika věnovala počítačové centrum se vzdělávacími programy pro
děti ve věku 3-7 let a společnost Ovanet a.s. tuto počítačovou jednotku nainstalovala.
Pedagogické pracovnice absolvovaly k tomuto programu školení a začínají hravou formou 
seznamovat děti s touto moderní informační technologií. Počítačové centrum obsahuje – PC
Lenovo, monitor Lenovo,malou myš Lenovo, klávesnici Lenovo, reproduktory, hlavovou
soupravu s mikrofonem, SW, plastové pracoviště pro 2 - 3 děti a tiskárnu. Dodané programy 
jsou v české, ale brzy bude dodána i anglická verze.

Stavební práce na MŠ E. Rošického

Během prázdnin probíhaly stavební práce na školce na ul. E. Rošického, jednalo se o velkou 
opravu - zateplení budovy včetně nových omítek a úpravy venkovních teras.
Ve výběrovém řízení byla vybrána dodavatelská firma s nabídnutou cenou díla 4,5 mil. Kč.
Z toho náklady připadající MOb Svinov činily 2 925 000,-Kč + 78 000,- Kč za projekt.
Budova po opravě je pěkně barevná, září do okolí jako sluníčko.

Úpravy MŠ Bílovecká

Mateřská škola na Bílovecké ulici 303 rovněž v tomto roce zkrásněla – dočkala se opravy 
boční fasády a vstupu. 

Zajištění přístupu handicapovaným do budovy ZŠ Bílovecká 1

Zdejší ZŠ a MŠ žádala v uplynulých čtyřech letech v různých grantech a v nadacích finanční 
prostředky na šikmou schodišťovou plošinu do přízemí budovy ZŠ Bílovecká 1, ve které sídlí
také ZUŠ D. Lidmily.
Od školního roku 2007/2008, kdy do základní školy začala docházet na odloučené pracoviště 
Rošického 1082/22 imobilní žákyně, navštěvuje odpoledne rovněž výuku ve výtvarném oboru
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ZUŠ v budově Bílovecká 1. K tomu napomohla ochota vyučujících, kteří ji přenášeli i s 
vozíkem do vyvýšeného přízemí.
Díky účelové dotaci SMO v roce 2011 ve výši 90 000,- Kč a daru Ing. Trtílkové na investiční 
výdaj se podařilo ředitelství ZŠ a MŠ a zákonnému zástupci imobilní žákyně zajistit instalaci 
repasované šikmé schodišťové plošiny SP OMEGA firmou Altech,s. r. o. Schodišťová plošina
byla uvedena dne 9. září do provozu. 
V souladu s žádostí o uvedený grant byla dne 10. října uskutečněna hodina výtvarné výchovy 
pořádané ZUŠ D. Lidmily pro podobně handicapované děti. Této hodiny se zúčastnily (podle 
prostorové kapacity třídy) tři imobilní děti; všechny použily pro přepravu nově instalovanou 
šikmou plošinu. Děti se v průběhu vyučovací lekce za pomocí svých dopravních zařízení i 
asistentů plně zapojily do práce s ostatními dětmi.

Ubytovna

Koncem roku začala být využívána ubytovna fy. Estate Movit Ostrava a.s. na ulici Fr. a A. 
Rýšových č.p. 248. V minulosti to byl průmyslový objekt fy. Cress se šicími dílnami, sklady, 
sociálním zařízením a administrativní částí ve II. a III. NP. Změna užívání pro ubytovací účely
se týkala části II. a III. podlaží, vznikly tam jedno, dvou a třílůžkové pokoje a hygienická 
zařízení. Celková kapacita ubytovaných je 20, tedy 10 na každém podlaží.
Rada MOb Svinov na své 21. schůzi konané 12. září nesouhlasila se změnou užívání objektu 
č.p. 248 na ubytovnu, protože si byla vědoma problémů, které s ubytováním sociálně slabých 
občanů brzy v této lokalitě vzniknou. Bohužel i přes nesouhlas vedení obvodu Útvar hlavního 
architekta SMO, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje a Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje vydali souhlas se změnou v užívání stavby. 
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DOPRAVA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Úprava přednádražního prostoru

Cílem projektu „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ je vytvořit dopravní 
terminál nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou dopravu, individuální 
automobilovou dopravu, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou
autobusovou i tramvajovou. Projekt navazuje na již realizovanou rekonstrukci výpravní 
budovy svinovského nádraží, včetně přímého přednádražního prostoru. Pro výstavbu 
terminálu bylo potřeba vzájemně koordinovat a harmonizovat projekty Moravskoslezského 
kraje (MSK) a statutárního města Ostravy (SMO).
Moravskoslezský kraj se na stavbě bude podílet:
- vybudováním dvou okružních křižovatek na ulici Bílovecké, a to na sjezdu z ulice Opavské 
ve směru od Poruby a na křížení s prodlouženou částí Peterkovy ulice (u Hornbachu), v tomto
úseku bude rovněž rekonstruována ul. Bílovecká, vč. přilehlých chodníků,
- rekonstrukcí silničních částí svinovských mostů.
Rekonstrukce tramvajového mostu, včetně tramvajové trati, výstavba a přeložky inženýrských
sítí apod. jsou v kompetenci SMO.
Stavba bude prováděna ve dvou fázích, v první části bude realizována výstavba prodloužení 
slepé ulice Peterkovy (dnes je ukončena poblíž pošty na nádraží), směrem pod svinovské 
mosty a kolem Hornbachu až k ulici Bílovecké. Takto dostavěná ulice Peterkova bude sloužit 
jako objízdná trasa při rekonstrukci ulice Bílovecké a výstavbě obou okružních křižovatek.
K prodloužení Peterkovy dochází z důvodu vybudování nového bezbariérového autobusového
terminálu pod Svinovskými mosty (zastávky a odstavné plochy pro dálkové autobusy a 
autobusy městské hromadné dopravy). Zároveň s budováním tohoto dopravního propojení, 
bude docházet i k rekonstrukci kanalizace, která je umístěna pod ulicí Peterkovou.
Druhou fází projektu je samotná rekonstrukce prostoru autobusových a tramvajových 
zastávek na svinovských mostech a přístupů k těmto zastávkám. Ve spojitosti s touto činností, 
bude docházet i k rekonstrukci povrchu vozovek jednotlivých jízdních pásů a to nejprve 
směrem do centra města a následně směrem do Poruby. Vozidlová doprava bude v tomto 
období svedena na aktuálně nerekonstruovanou část mostů.  Objízdné trasy budou směrovány 
zejména na ul. Rudnou a dálnici D1.
Součástí druhé fáze bude i vybudování bezbariérových přístupů na jednotlivá nástupiště
a to pomocí eskalátorů a výtahů.
Vzhledem k důležitosti svinovských mostů v nadregionálním dopravním systému kraje a 
města, nebude tento tranzitní uzel po dobu rekonstrukce uzavřen, ale dojde k reorganizaci a 
přesunu zastávek do předpolí mostů (směrem do Poruby – nad autosalon Opel). Pohyb 
pasažérů, bude koordinován ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava.
Celkové náklady na realizaci stavby byly generálním projektantem odhadnuty na 800 mil. Kč,
z čehož přibližně cca 615 mil. Kč budou činit náklady SMO a cca 185 mil. Kč náklady MSK.
Ve spojitosti s prodloužením ulice Peterkovy bude v místě její nové trasy na náklady města 
realizována související stavba – rekonstrukce stávající kanalizace v předpokládaných 
nákladech 19,2mil. Kč. Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.
Dne 2. června 2010 došlo k podpisu smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a Regionální
radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a tento projekt bude financován z fondů EU 
(ROP NUTS II Moravskoslezsko), max. však ve výši 91,98 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu. Aktuální výše přiznané dotace na projekt. část SMO činí cca 560 mil. Kč.

20



Odborná hodnotící komise, sestavená k veřejné zakázce na generálního dodavatele stavby, 
určila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem IMOS Brno a SDS Exmost. Toto pořadí 
schválila Rada města Ostravy i Rada Moravskoslezského kraje.
K výsledkům veřejné zakázky byly doručeny námitky společností Subterra, a.s. a Skanska, 
a.s.. Přezkum výběrového řízení na zhotovitele stavby provedl Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS).

Zahájení stavby „Revitalizace“

V září byla zahájena stavba „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“, a to 
výstavbou úseku Peterkovy ulice od nádraží k Hornbachu včetně rekonstrukce kanalizace, 
dále rekonstrukcí silnice III/4785 ul. Bílovecká v úseku mezi rampami pod ul. Opavskou
včetně výstavby dvou okružních křižovatek.

21



ŠKOLSTVÍ

Nadstandardní komunikační technologie ve svinovské škole

Mimo špičkově vybavených učeben na ZŠ Rošického - ve všech učebnách jsou k dispozici 
interaktivní tabule a v budově počítačová třída, je také v učebnách na Bílovecké ulici 
počítačová třída, 4 dataprojektory a nové, opravdu špičkové vybavení multimediální učebny 
pro výuku zeměpisu a hudební výchovy spolufinancované z prostředků EU.
Realizace projektu umožnila využívat ve výuce moderní multimediální techniku pro získávání
aktuálních, přehledných a rozsáhlých informací v jednotlivých vyučovacích předmětech. Výše
uvedené moderní technologie jsou pro žáky atraktivní a motivující, zvyšují zájem
o problematiku a rozvíjejí jejich počítačovou gramotnost.
Od září 2011 tak mohou žáci pátého ročníku z budovy ZŠ E. Rošického pokračovat 
v započaté moderní výuce i v multimediální učebně budovy ZŠ Bílovecká 10.

Usměvavé lyžování

Děti z mateřské školy Bílovecká se letos poprvé zúčastnily týdenního lyžařského výcviku. 
Každé ráno se skupina malých lyžařů vydávala autobusem na Vaňkův kopec poblíž Ostravy. 
Děti byly rozděleny do skupin podle úrovně lyžařských dovedností. Nejdříve se naučily 
přezouvat do lyžáků, nasazovat přilby a po krátké rozcvičce už s lyžemi hurá na kopec!
O každou skupinu dětí se starali mladí instruktoři, kterým se nakonec podařilo splnit cíl – 
zábavnou a hravou formou naučit děti základům lyžování a probudit v nich lásku k tomuto 
pěknému zimnímu sportu. 
Poslední den čekalo na malé lyžaře překvapení – velké závody. Za mohutného povzbuzování 
diváků lyžaři závodili s plným nasazením. Děti, které závody absolvovaly, byly odměněny 
čokoládovou medailí, diplomem a první tři vítězové věcnou odměnou.

Zápis předškoláků 

Ve dnech 17. – 20. ledna probíhal na naší základní škole zápis do budoucích prvních tříd.
Zúčastnilo se jej 47 dětí převážně ze svinovských mateřských škol, ale dorazily i děti z jiných 
částí Ostravy a okolí.
Pod vedením zkušených pedagogů se předškoláci poprvé seznámili se školním prostředím, 
vše bylo připraveno tak, aby i nesmělí žáci ztratili zábrany a bez obav komunikovali. Většina 
dětí se prezentovala přednesem libovolně zvolené básničky, říkanky či zpěvem oblíbené 
písničky. Všechny děti si na památku odnesly mnoho dárečků, které pro ně připravili žáci 
základní školy, omalovánku a pamětní list, který jim bude tento významný den připomínat.

Pohádkové dopoledne

Ve čtvrtek 10. února navštívili mateřskou školu Polanecká urození princové, krásné princezny,
udatný rytíř v brnění, motýlci, berušky, žabky, malá čarodějnice a …. spousta jiných 
pohádkových bytostí včetně víl, kterými byly v tento den paní učitelky. 
Děti musely projít pohádkovým lesem plným překážek, přejít přes řeku, prolézt tunelem, 
přeskočit hlubokou propast. Své dovednosti si děti mohly porovnat v převážení pokladu 
z černé jeskyně, přenášení živé vody, skoky v sedmimílových botách, přetahováním se 
s loupežníky. Radostné dopoledne provázela „mini stardance“ a také „pohádková superstar“ 
o nejhezčí pohádkovou píseň.
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Na závěr pohádková víla přečarovala všechny pohádkové bytosti zpět na děti!!!

Koncert učitelů

Základní umělecká škola D. Lidmily uspořádala 28. března navečer ve svém podkrovním sále 
koncert učitelů. Účinkovali I. Gaidošová, J. Garbová, J. Kračmer, P. Kubenková, P. Marek, 
J. Šimáček a L. Švabíková, přednesli skladby klasické a populární hudby. 

Děti a lidová kultura

 Základní a mateřská škola zpracovala projekt s názvem „Tradiční lidová kultura Svinova“ 
zaměřený na poznání a porozumění lidové kultuře, na probuzení zájmu o život obce, regionu. 
Připravili ho žáci 9. ročníků pro děti 1. a 2. stupně ZŠ a realizovali ve spolupráci s učiteli 
ve výukových hodinách. Na  nich se žáci se seznámili s národopisnou oblastí opavské Slezsko
( sem patří i Svinov), její hudbou, tancem, lidovou slovesností, krojem a tradičním řemeslem.
S výsledkem své práce seznámili žáci školy i občany Svinova na výstavce v Klubu důchodců 
ECHO ve dnech 14. a 15. dubna od 14.00 do 18.00 hodin. 
Vystaveny byly pracovní a slavnostní lidové kroje opavského Slezska, rukodělné výrobky 
místních občanů i výtvarné práce žáků naší školy.

5. ročník Memoriálu Marka Bílého

Ve středu 20. dubna se uskutečnila sportovní akce - 5. ročník Memoriálu Marka Bílého, a to 
jako vzpomínka na bývalého žáka naší školy, výborného studenta a sportovce, který podlehl 
zákeřné nemoci ve velmi mladém věku, těsně po maturitě.
V tělocvičnách na Bílovecké 1 a 10 se chlapci 5. – 9. tříd utkali v malé kopané, děvčata ze 
stejných tříd bojovala v přehazované.
Celý turnaj slavnostně zahájil projevem ředitel školy Zdeněk Ivančo a starostka Eva Poštová, 
přítomen byl i Markův bratr, Martin Bílý.
V kategorii mladších chlapců zvítězilo překvapivě družstvo 5. A, v kategorii starších chlapců 
družstvo 9. B. V mladší kategorii děvčat bylo nejlepší družstvo 7. třídy, ve starší kategorii 
děvčata z 9. B.
Po skončení všech turnajů byly vyhlášeny výsledky, vítězná družstva obdržela z rukou paní 
starostky putovní poháry a všichni úspěšní jednotlivci i kolektivy tříd věcné ceny. 

Zápis do Základní umělecké školy D. Lidmily

Ve dnech 2. až 20. května se konal zápis do ZUŠ D. Lidmily, a to v pondělí až čtvrtek v době 
od 13 do 17 hodin. 
Pro školní rok 2011/2012 byla nabízena tato možnost výuky:
pro předškolní děti  – sborový zpěv, přípravná hudební výchova, výtvarný a taneční obor 
pro děti od 7 let       – sólový zpěv, hra na klavír, keybord, housle, kytaru, zobcovou flétnu
pro děti od 10 let     – výuka hry na příčnou flétnu, lesní roh, klarinet, elektrickou kytaru, bicí 

nástroje, varhany, kontrabas, elektrickou basovou kytaru
příprava ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru, pedagogických a 
filozofických fakultách
pro všechny žáky nepovinná výuka sborového zpěvu
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Den na dopravním hřišti

Jednoho rána v květnu se děti z MŠ Rošického spolu se svými učitelkami autobusem vydaly 
na cvičné hřiště policie pod Hulváckým kopcem. Tam pro ně měla policie i Hopsalín 
připravený bohatý program. Děti viděly výcvik služebních psů, ukázku zásahu psovodů na 
zloděje, opilce i ozbrojeného člověka.
Také si formou vybarvování semaforů zopakovaly, kdy přecházejí chodci a kdy jedou auta. 
Naše děti překvapily i znalostmi o bezpečné jízdě na kole a kolečkových bruslích. Znaly i 
ochranné pomůcky pro tyto sporty.
Poté se přesunuly k stanovišti rychlé zásahové jednotky, kde si prohlédly auta policie zevnitř a
vyzkoušely si policejní vysílačku. 
Pak se děti trochu posilnily, napily a čekalo je poslední stanoviště u oblíbeného Hopsalína. 
S ním si zatančily a vyzkoušely si sportovní soutěže. Sladká odměna na závěr je neminula. 

Soutěže ve škole

V  I.pololetí se většina žáků 5. ročníku zúčastnila školního kola Pythagoriády, ti nejlepší 
z nich pak postoupili do okresního kola (Kristýna Šolcová, Pavlína Dudová, Tomáš Závada, 
Barbora Kojdecká, Tereza Domanská, Daniel Pastrňák ),  nejúspěšnější z nich byla Tereza 
Domanská z V. B třídy. Žákyně téže třídy – Aneta Huměňanská, Petra Kolková a Johana Juli 
se navíc zúčastnily i Matematické olympiády – tady úspěch sklidila Aneta Humeňanská. 
Ve vyšší kategorii nás v téže soutěži zastupovali žáci IX. B Jana Schwarzerová a Filip Mikeš.
Soutěžilo se také v anglickém jazyce, a to hned třikrát. Soutěže tematicky věnované Harrymu 
Potterovi pořádané soukromou střední školou Ahol se zúčastnili Adam Jiránek, Kateřina 
Langrová, Kristýna Kratochvílová, Kryštof Duda, Andrea Slováková, Filip Kaplan, Jiří Besta 
a Leona Tišlerová. Na Anglické studentské konferenci na Wichterlově gymnáziu nás 
reprezentovali Lucie Turzová, Andrea Zaťková, Adam Jiránek a Václav Vytřas. Je třeba se 
také zmínit o Daně Kramolišové, která se na přípravě soutěžní prezentace podílela, pro nemoc
se však nakonec samotné soutěže zúčastnit nemohla. Tři žákyně 9. ročníku Lucie Turzová, 
Andrea Zaťková a Karolína Lachová se zúčastnily další soutěže s názvem Let the Technology 
Come to You, pořádané 1st International School of Ostrava. 

Účast v     televizní soutěži

Ve středu 25. května se žáci 9. ročníku v doprovodu dvou vyučujících zúčastnili v České 
televizi natáčení soutěžního pořadu Bludiště. 
Kapitánka Karolína Lachová a další tři soutěžící – Richard Foltinek, Martin Melichárek a 
Jana Schwarzerová tvořili sestavu našeho soutěžního týmu. Soupeřem jim bylo družstvo 
studentů kvarty z Gymnázia v Lanškrouně. Přestože se naše škola o účasti v soutěži dozvěděla
jen pár hodin před natáčením, naši žáci se nenechali zastrašit a s obrovským nasazením se 
pustili do plnění všech sportovních a vědomostních úkolů. K co nejlepším výkonům jim
pomáhala i vydatná podpora spolužáků v hledišti. 

Soutěž zdravotnických hlídek

Vyvrcholením celoroční práce zdravotnických kroužků byla i letos soutěž zdravotnických
hlídek Českého červeného kříže. Tato akce proběhla 25. května na ZŠ Zelená a zúčastnily se jí
tři hlídky naší školy (dvě hlídky za I. stupeň a jedna hlídka žákyň II. stupně).
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Na jednotlivých stanovištích se mladí zdravotníci snažili správně a rychle poskytnout první 
pomoc figurantům, kteří představovali zraněné v nejrůznějších situacích (zásah elektrickým 
proudem, psychický šok, pád z okna, krvácení z nosu apod.).
U transportu zraněného se sledovala rychlost sestavení nosítek a jejich pevnost, na stanovišti 
se šátkovými obvazy správnost úvazu i komunikace se „zraněným“. Všechny úkoly zvládly 
naše hlídky velmi dobře, což potvrdilo i závěrečné vyhodnocení.
Hlídka I. stupně  (E. Rošického) – 1. místo + postup do krajského kola.
Hlídka I. stupně  (Bílovecká 10) – 2. místo.
Hlídka II. stupně (Bílovecká 10) – 4. místo (nejlepší ze ZŠ, první tři místa obsadily hlídky 

              z  gymnázií)

Týden v     Krkonoších

Třída 4. B vyhrála 1. cenu ve výtvarné soutěži Biodiverzita, kterou vyhlásilo Ministerstvo 
životního prostředí ČR. Odměnou byla škola v přírodě v hodnotě 100 000 Kč dle vlastního 
výběru. Třída si vybrala pobyt ve vojenské zotavovně Bedřichov v Krkonoších. V termínu
od 20. – 24. června strávili žáci 4. B v této lokalitě krásných 5 dní s následujícími aktivitami: 
návštěva ZOO Dvůr Králové s projížďkou po safari, plavání v aquaparku, hry v lese, túra 
12km vycházkovou trasou Špindlerovka - Čertí strouha – Špindlerův Mlýn, bobová dráha, hra
kuželky, prohlídka muzea ve Vrchlabí s odborným výkladem o Krkonoších, beseda s horskou
službou, setkání s Krakonošem, vyhlídková jízda motorovým vláčkem a mnoho her a soutěží, 
za které byli holky a kluci odměněni pěknými věcnými cenami.
.
Ovocná vůně v     MŠ Polanecká

Krásné podzimní počasí podtrhlo úspěch již tradiční akce – za ovocnou vůní, určenou pro 
rodiče a děti, která se konala 27. září v mateřské školce Polanecká.
V místním parku bylo připraveno pro děti několik stanovišť se zábavnými úkoly, které děti 
s nadšením plnily, o smích a pošťuchování nebyla nouze. Pak se všichni přesunuli na zahradu,
kde bylo zajištěno občerstvení. Maminky měly možnost se také „blýsknout“ -  upéct a donést 
svůj oblíbený ovocný koláč. Účast byla hojná a podle ohlasů se všichni dobře bavili. 

Projekt – Ekologická škola

V letošním roce byla zájmovému kroužku „Environmentální výchova“ při ZŠ a MŠ Svinov 
poskytnuta Účelová dotace na podporu celoročních a dlouhodobých volnočasových 
aktivit ve prospěch dětí a mládeže z prostředků Statutárního města Ostravy.
Díky těmto finančním prostředkům byl zajištěn chod a fungování kroužku s účastí 25 dětí ZŠ 
a podílem na přípravě aktivit pro všechny žáky školy – např. mezinárodního programu 
Ekoškola a Les ve škole, projektu Ovoce do škol, projektu Recyklohraní (odpadová tématika),
projektu Zelený strom (sběr starého papíru) a Nakrmte Plastožrouta (sběr vršků z Pet lahví). 
Děti z kroužku pomáhaly s přípravou školního projektu „Tradiční lidová kultura Svinova“, 
s jeho průběhem, výstavou, vystoupením apod. Pomohly rozšířit koutek živé přírody a aktivně
se účastnily soutěží s ekologickou tématikou – výtvarných, přírodovědných, sportovních aj.
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SLUŽBY, OBCHOD A PODNIKÁNÍ

Jarní sběr velkoobjemového odpadu

Letošní jarní sběr velkoobjemového komunálního odpadu se uskutečnil ve dnech 26. až 29. 
dubna, a to dle níže uvedeného rozpisu.
PŘISTAVENÍ 
26.4.                                ul. Psohlavců                                 naproti domu čp. 422
přistavení do 10,00         ul. Lelkova                                    konec komunikace (parkoviště)
                                        ul. Stanislavského                         nad parkem naproti domu čp. 528
27.4.                                ul. Mičurinova                              křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)
odvoz nejdříve v 8,00     ul. Bílovecká                                 mezi domy čp. 115 a 117
                                        ul. Stanislavského                         naproti domu čp. 582
27.4.                                ul. Polanecká                                vjezd vedle domu čp. 1/68
přistavení do 10,00         ul. F. a A. Ryšových          křižovatka ulic F.a A. Rýšových a V Dubí
                                        ul. Bří Sedláčků                           parkoviště u potravin Jarmar
28.4.                                ul. Polanecká                                naproti prodejny AutoProgres
odvoz nejdříve v 8,00     ul. Luční                                       naproti Rybaspolu
                                        ul. Elektrárenská                          před telefonní budkou
28.4.                                ul. Jelínkova                                 na křižovatce s ul. Dr. Kudely
přistavení do 10,00         ul. E.Rošického                            u křižovatky s ul. E.Trioletové
29.4.                                ul. E.Rošického                            před domem čp. 1072/2 - obratiště
odvoz nejdříve v 8,00     ul. Urbaníkova                             parkoviště nad Domem služeb

Podzimní sběr velkoobjemových odpadů

Ve dnech 24. až 26. října proběhlo podzimní přistavení velkoobjemových kontejnerů pro sběr 
komunálního odpadu. 
Plán přistavení kontejnerů: 
24.10. ul.Psohlavců naproti domu č.p. 422
přistavení do 10,00 h ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)

ul. Stanislavského nad parkem naproti domu č.p. 528
25.10. ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)
odvoz nejdříve v 8,00 h ul. Bílovecká mezi domy č.p.115 a 117

ul. Stanislavského naproti domu č.p.582
25.10. ul. Polanecká vjezd vedle domu č.p. 1/68
přistavení do 10,00 h ul. F. a A.Ryšových křižovatka F. a A. Ryšových a V Dubí

ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar
26.10. ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres
odvoz nejdříve v 8,00 h ul. Luční naproti Rybaspolu

ul. Elektrárenská před telefonní budkou
26.10. ul.Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Grudy
přistavení do 10,00 h ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Trioletové
27.10. ul. E. Rošického před domem č.p. 1072/2 obratiště
odvoz nejdříve v 8,00 h ul. Urbaníkova parkoviště před Domem služeb
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Pozitivní změny na dětském hřišti

Na dětském hřišti mezi ulicemi Bílovecká a Stanislavského byly průběžně od dubna do srpna 
provedeny práce financované MOb Svinov, které přispěly nejen ke zvýšené bezpečnosti na 
hřišti, ale i ke zvýšení dětských aktivit.
Byla vybudována pěkná skluzavka s dřevěným základem a houpačka na pružině
s motivem pejska. Součástí těchto změn byla i obnova pískoviště včetně instalace
krycí plachty. Renovací prošly i dřevěné prolézačky, které se po nezbytných opravách staly 
bezpečnějšími  a byl jim také obnoven nátěr.

Změny na matrice

Den 30. listopadu 2011 byl posledním dnem, kdy si občan mohl podat žádost o vydání 
občanského průkazu na zdejší matrice. 
Nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji budou na základě novely zákona 
o občanských průkazech vydávat pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v Ostravě 
pouze Magistrát města Ostravy.
Na svinovské radnici bude v rámci agendy občanských průkazů zachováno vydávání 
potvrzení o občanském průkazu, a to při ohlášení jeho ztráty, odcizení, poškození nebo 
zničení a také při odevzdání občanského průkazu v zákonem stanovených případech.

Sběrný dvůr  OZO ve Svinově skončil

Svinovský sběrný dvůr společnosti OZO Ostrava umístěný v areálu Technického dvoru v ulici
Nad Porubkou skončil k 15. prosinci svou činnost.
Nový porubský sběrný dvůr, který byl otevřen v listopadu v průmyslové zóně Areál Nad 
Porubkou, je od něj vzdálen jen pár set metrů a navíc skýtá občanům větší komfort. Plocha 
vyhrazená pro nový sběrný dvůr má rozlohu větší než 100 m2, což přináší řadu výhod pro 
občany, kteří sem přivezou odpady. Sběrný dvůr je průjezdný, což odstraní nutnost
otáčení se s autem a přívěsným vozíkem a přinese snadnější a bezpečnější manipulaci s 
odpady. Zvětšení plochy umožňuje svozové společnosti OZO Ostrava také přistavení většího 
množství kontejnerů, čímž je zajištěno dokonalejší třídění a následné využití odpadů.
Nový sběrný dvůr v Porubě je stejně jako ten původní svinovský pro občany otevřen denně 
(PO – NE) od 8 do 20 hodin.
Občané města zde mohou zcela bezplatně (v rámci obecního systému) odložit prakticky 
všechny složky odpadů pocházející z běžného chodu domácnosti v množství, které se vejde na
přívěsný vozík za osobní automobil (zhruba 4 m3 odpadu). Větší množství odpadu pak
lze bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích.
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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.

Kradl na stavbě

Dne 6. března spatřili strážníci městské policie v Ostravě-Svinově po ulici jít 18letého 
mladíka, který tlačil vozík naložený velkým igelitovým pytlem. Z něj vyčnívaly stavební 
vodováhy. Vzhledem k pokročilé noční hodině se strážníci zajímali, odkud muž jde a kde 
k vodováhám přišel. Dotyčný přiznal, že věci v pytli pochází z nedaleké stavby rodinného 
domu. Odcizil zde nejrůznější stavební nářadí a také hifi soupravu. Byl proto zadržen a 
předán přivolaným policistům. 

Vloupání do zahradní chatky

Dne 8. března zadrželi strážníci MP dvě osoby, které násilím vnikly do zahradní chatky 
v Ostravě-Svinově.
Při kontrole zahrádkářské osady si všimli, že u jedné z chatek jsou násilím otevřeny vstupní 
dveře, stejně jako další dveře do chodby. Vše nasvědčovalo tomu, že uvnitř se někdo nachází. 
Na výzvu strážníků k opuštění objektu vyšli ven muž (33 let) a žena (25 let). Uvedli, že do 
chatky se vloupali předchozího dne, aby měli kde přespat. Při ověřování jejich totožnosti
navíc strážníci zjistili, že muž je osobou hledanou policií. Oba zadržené si převzala přivolaná 
hlídka Policie ČR. 

Chtěl skočit z     mostu

Za zábradlím na mostě nad železniční tratí v Ostravě-Svinově se 22. dubna usadil mladý muž.
Hlídka MP, která dorazila na místo jako první, přivolala další složky integrovaného 
záchranného systému. Do jejich příjezdu se strážníci pokusili s rozrušeným mužem navázat 
kontakt. Zjistili, že dotyčný přišel o byt a byl i bez finančních prostředků. Z pocitu beznaděje 
se rozhodl skoncovat se životem skokem z mostu. Strážníkům se po chvíli podařilo muže od 
jeho úmyslu odvrátit. Pomohli mu dostat se přes zábradlí mostu do bezpečí a poté ho předali 
do péče zdravotníků.

Městská policie a Vánoce

Blíží se vánoce, snad nejhezčí svátky roku, lidé berou útokem obchody a nastalé situace 
využívají zejména kapsáři, kteří mívají v tomto období roku žně.  Městská policie Ostrava 
 v tomto období zaměřila svou pozornost při výkonu služby zejména na místa s větší 
koncentrací obyvatel, strážníci prováděli pochůzkovou činnost zejména v okolí poboček 
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České pošty, bankovních ústavů, obchodů a nákupních středisek, místech konání vánočních 
trhů, v okolí zastávek MHD a v neposlední řadě v okolí parkovišť.
V letošním roce bylo toto preventivní opatření zahájeno 26. listopadu a trvalo až do Štědrého 
dne.
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KULTURA A OSVĚTA

Zimní vítání občánků

Komise pro občanské záležitosti při Radě MOb Svinov ve spolupráci s matrikou připravila 
dne 26. února tradiční vítání občánků.
S programem tentokrát vystoupily nejen děti Základní školy, ale i menší děti z mateřské
školy Polanecká  pod vedením Mgr. Šárky Havránkové. Pásmo básníček, písniček a hry na 
flétničky se všem velmi líbilo. 

Kulturní podvečer

Základní umělecká škola D. Lidmily Ostrava-Svinov a Komise pro kulturu, mládež a sport 
Rady MOb Svinov uspořádali v neděli 10. dubna v 17 hodin v podkrovním sále ZUŠ 
Podvečer s tvorbou D. Lidmily a L. Romanské
Průvodní slovo měli Luděk Zenkl, Radomil Novák a Lydie Romanská.
Skladby D. Lidmily předvedli Miroslav Doležil violoncello, Roman Rucký klavír a pěvecká 
skupina Cantabo. Verše L. Romanské přednesl Miloš Čížek, herec Těšínského divadla.

Cyklus Čtvero ročních období

Kostel Krista Krále je již tradičně koncertním místem Svatováclavského hudebního festivalu a
rovněž pravidelný cyklus Čtvero ročních období si zde vybudoval své pevné místo. Nejen pro 
vděčné svinovské publikum připravili organizátoři na sobotní podvečer 30. dubna v 18 hodin 
vystoupení Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU). Program koncertu tvořila 
široká škála sborových skladeb od renesance až po kompozice 20. století. Za dirigentský pult 
se postavili sbormistři Jiří Mátl a Jiří Šimáček. Vybrané skladby doplnil překrásný zvuk nově 
zrekonstruovaných svinovských varhan, pro něž byl tento večer premiérový. Varhanní 
doprovod přednesl Lukáš Kubenka.

Přírodní rezervace

V katastru obvodu Svinov se nacházejí tři přírodní rezervace – Přemyšov, Rezavka a  
Polanský les.
Přírodní rezervace Přemyšov je menší lesní komplex s mokřadem o rozloze 30,7 hektaru 
rozkládající se na jižním cípu svinovského katastru na hranici Polanky nad Odrou 
v nadmořské výšce 215 - 237 m. Jedná se o ojediněle zachovalou levobřežní říční terasu řeky 
Odry, na které vyvěrá cca 20 drobných pramenů, které pod svahem vytvářejí mokřady a vodní
plochy. Její členitost povrchu je příčinou neobvyklé pestrosti biotopů na malé ploše. Ze 
zástupců flóry zde nalezneme mokřadní olšiny a ve vyšších částech pak lípy, habry, jilmy
a duby. Ve vodních partiích můžeme vidět leknín bílý, na březích chráněný kosatec žlutý a v 
lesním podrostu pak na jaře sněženku podsněžník a česnek medvědí, později pak kyčelnici 
žláznatou a brčál menší.
Průzkumy byla doložena přítomnost 14 druhů savců a 80 druhů ptáků (58 zde hnízdících – 
převážně datlovitých a zástupců čeledi pěvců). Bažinné biotopy poskytují optimální 
podmínky pro hnízdění devíti druhů ptáků, z nichž mezi ohrožené patří hohol severní, chřástal
vodní a sluka lesní. V tůních můžeme potkat čolka obecného, rosničku zelenou a skokana 
zeleného a hnědého.
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Májové setkání seniorů

Komise pro občanské záležitosti připravila na středu 11. května ve školní jídelně ZŠ a MŠ 
Ostrava – Svinov májové setkání seniorů.
Přítomné potěšily svým vystoupením děti zdejší školy pod vedením paní učitelek Svatavy 
Bohušové a Simony Burdíkové. Úsměvy na tvářích vyvolala paní Zdeňka Kobylková 
s vyprávěním a veselými básničkami ve slezském nářečí. Děti také připravily pro seniory 
drobné dárečky. Vyvrcholením společenského odpoledne byla speciální tombola, ve které 
vyhráli všichni. Odměnou byly samé praktické dárky – hrníčky, misky, šampony a dózy .

Jarní setkání s     jubilanty

Ve  středu 25. května se uskutečnilo v obřadní síni MOb Svinov setkání s jubilanty, kteří  
v I. pololetí letošního roku oslavili 70 a 75 let. Akce se zúčastnil rekordní počet oslavenců, a 
to 26.
O kulturní program se jako obvykle postaraly děti, vystoupili zde žáci zdejší ZUŠ pod 
vedením učitelů Martináka a Šimáčka. Flétnový sbor zahrál několik tanečních písniček z 80. 
let, největší úspěch měly „Holky z naší školky“.
Pak následoval zápis jubilantů do pamětní knihy, předání dárečků a beseda s  místostarostkou 
Radkou Jančíkovou o záležitostech, které je zajímaly, popřípadě o tom, co se v obvodě chystá.

Letní vítání občánků

V sobotu 25. června uspořádala Komise pro občanské záležitosti vítání nových občánků 
Svinova. Dostavilo se 11 rodičů se svými dětmi. Po krátkém kulturním vystoupení dětí ze 
ZUŠ se rodiče zapsali do pamětní knihy, maminky dostaly kytičku a drobný dárek.

Činnost knihovny 

V průběhu prázdnin připravily pracovnice knihovny pro školní návštěvníky zábavnou 
vědomostní soutěž nazvanou Zábavné hádanky pro bystré děti.  Současně také probíhala 
v prostorách knihovny od 15. června do 1. září výstava dětských prací ZUŠ Svinov s názvem 
Obrázky a knížky za školou.
V měsíci září mohly děti uplatnit své znalosti v soutěži Tajemství africké džungle a 16. září 
dopoledne proběhlo pravidelné setkávání maminek na MD se svými dětmi v programu Malí 
šikulkové.
V říjnu od 3. do 7. probíhal Týden knihoven s hrami a soutěžemi pro děti i dospělé čtenáře, 
současně také začala hra Bingo, která pokračovala až do poloviny listopadu. 
Na prosinec připravily pracovnice knihovny zábavnou vědomostní soutěž Co víte a nevíte o 
dinosaurech, na den 13. odpoledne byla připravena výtvarná dílna s názvem Radujme se, 
veselme se.

Čtvero ročních období „PODZIM“

Podzimní část cyklu „Čtvero ročních období“ připravovaná Svatováclavským hudebním 
festivalem,o.s. proběhla ve dnech 16., 17., 18. a 21. září.
Jeden z koncertů zazněl již tradičně ve Svinově v kostele Krista Krále, a to v nedělní podvečer
18. září. Představilo se vynikající Škampovo kvarteto, které pravidelně hostuje na pódiích 
prestižních světových festivalů a v současnosti se řadí mezi pět nejúspěšnějších smyčcových 
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kvartet. Na programu zazněly smyčcové kvartety J. Haydna a A. Dvořáka a Klarinetový 
kvintet A dur, KV 581, kde klarinetový part přednesl Igor Františák – sólista a pedagog 
Ostravské univerzity.

Dvacet let ve Svinově 

Po rozpuštění zájmové činnosti v Domě kultury Vítkovic v Ostravě se soubor OPAV IČKA
v roce 1992 po třicetiletém působení v DK (1961 – 1992) vrátil do Svinova. 
OPAVIČKOU za tu dobu prošlo 300 dětí, které po ukončení členství působí v jiných 
tanečních kolektivech (nejen folklórních), některé si jako své povolání vybraly působení
v kulturních zařízeních. A hlavně – děti OPAVIČKY vzorně reprezentovaly náš obvod na 
folklórních festivalech, přehlídkách – národní festival FRENŠTÁT, POLABSKÁ VONIČKA,
SLEZSKÉ DNY v DOLNÍ LOMNÉ. Dále soubor slavil úspěchy na vystoupeních v POLSKU
a MAĎARSKU. Svými vystoupeními potěšil důchodce, obyvatele Svinova na SVINOVSKÉ 
POUTI, tančil na VŠESOKOLSKÝCH SLETECH společnou skladbu souborů v letech 2000,
2006 a také obohatil svými koledami VÁNOČNÍ KONCERTY. Minulá sezóna přinesla 
úspěch na přehlídce folklórních kolektivů JANÁČKOVA  KONZERVATOŘ v OSTRAVĚ, 
VÍTÁNÍ JARA ve ŠTÍTINĚ a LHOTĚ u OPAVY, MÁJOVÉ DNY v PLESNÉ (tady soubor 
sklidil obrovský úspěch – diváci do rytmu tleskali téměř po celou dobu vystoupení).

Podzimní vítání občánků

Komise pro občanské záležitosti uspořádala v sobotu 15. října již III. letošní vítání občánků. 
Tentokrát se dostavilo 8 rodičů se svými dětmi. Kulturní program připravily děti ze ZUŠ se 
svými učiteli. Pak se rodiče zapsali do pamětní knihy, maminky dostaly kytičku a drobný 
dárek.

Podzimní setkání jubilantů

Ve čtvrtek 3. listopadu uspořádala komise pro občanské záležitosti podzimní setkání občanů, 
kteří ve II. pololetí dosáhli 70 nebo 75 let. Jubilanti se sešli v obřadní síni MOb Svinov.
Děti ze zdejší ZUŠ pod vedením svých učitelů předvedly svá hudební vystoupení. Pak 
následoval zápis jubilantů do pamětní knihy, předání dárečků a beseda s paní starostkou
o probíhajících a připravovaných akcích v obvodě.

Vánoční dílny

Jídelny dvou budov naší školy – Bílovecká 10 a E. Rošického se tradičně před Vánoci 
na chvíli proměnily ve vánoční dílny. Děti, jejich rodiče i ostatní obyvatelé Svinova si mohli 
v úterý 29. listopadu a ve čtvrtek 1. prosince vyrobit mnoho pěkných ozdob, např. adventní 
věnce, svícínky, zápichy, či závěsné ozdoby různých tvarů na stromeček. Atmosféru blížících 
se Vánoc ještě umocnila vůně perníčků, cukroví a jiných dobrot z občerstvení i známé, krásné
české koledy. Nejkrásnější ale byl pohled na spolupráci rodičů a dětí. 
Akci připravila a finančně zajistila komise pro kulturu, mládež a sport při RMOb  Svinov, 
učitelky a vychovatelky ZŠ zorganizovaly a dodaly skvělé nápady.

Zimní vítání občánků
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Poslední – zimní vítání občánků připravila Komise pro občanské záležitosti na sobotu 
3. prosince. Této krásné akce se zúčastnilo 10 rodin s dětmi. V letošním roce takto slavnostně 
přivítala komise 40 nových občánků! Průběh byl obvyklý – po kulturním vystoupení dětí 
následoval zápis rodičů do pamětní knihy, maminky obdržely kytičku a malý dárek. 

Mikulášské setkání seniorů

Ve středu 7. prosince jídelnu ZŠ zaplavili čertíci a andílci s Mikulášem, kteří předvedli velmi 
hezké pásmo pod vedením pí. Burdíkové a Bohušové. Poté děti ZUŠ D. Lidmily soubor 
Krmáši zahrály pásmo písní z 80. let pod vedením učitelů Šimáčka a Martináka. Vystoupení
naladilo příjemnou předvánoční atmosféru. Senioři dostali od Mikuláše pozornost - stolní 
kalendář a malý vánoční stromeček, který vyrobily děti ZŠ.
Tuto velice vydařenou akci připravila komise pro občanské záležitosti při RMOb Svinov.

SOCIÁLNÍ PÉČE
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Na úseku  sociální  práce  realizované  na  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava  -  Svinov  bylo
v rámci sociálně-právní ochrany dětí řešeno 21 nových případů děti s trvalým bydlištěm na
území městského obvodu. Aktuální, živé případy, o kterých byla vedena spisová dokumentace
sociálně-právní ochrany dětí, zahrnovaly 64 spisů z celkového počtu 193 spisů. Dále zdejší
orgán sociálně právní ochrany řešil 11 případů dětí, které mají trvalý pobyt mimo městský
obvod. 
Na úřadě městského obvodu byla do konce roku 2011 vedena agenda dávek hmotné nouze,
která následně byla převedena na Úřad práce České republiky. Již na konci prosince 2011
došlo k předávání spisů dávek v hmotné nouzi z Úřadu městského obvodu Ostrava-Svinov na
Úřad  práce  České  republiky,  Ostrava-Poruba,  Gen.  Sochora  6013/2.  Vzhledem  k novele
platné od 1.  1.  2012 došlo rovněž k převodu 1 sociálního pracovníka společně s agendou
dávek.  Předáno bylo 183 dávkových spisů z toho 55 aktuálně vyplacených dávek.
Dále se na zdejším úřadě realizovala sociální práce s dospělými.
V listopadu 2011 byla na územním obvodu otevřena ubytovna, která měla původně sloužit pro
ubytování dělníkům, následně se tam začaly sestěhovávat sociálně znevýhodněné rodiny s
dětmi.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
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Úspěchy mládežnických družstev národní házené

Vysokou úroveň dívčí házené ve Svinově potvrdily starší žačky, které překvapivě dokázaly v 
krajské soutěži 2x porazit favorita soutěže – družstvo Staré Vsi a tím postoupit na Mistrovství
ČR, které se konalo ve dnech 10. – 12. června v Opatovicích nad Labem. Pod vedením 
trenérů Kateřiny a Tomáše Strnišťových dokázaly holky s bilancí 3 výher a 2 proher 
vybojovat 3. místo a získat bronzové medaile. Kateřina Kojdecká byla vyhlášena druhou 
nejlepší brankářkou turnaje.
Dalším týmem, který se dokázal v sezóně 2010/2011 probojovat na vrcholné soutěže mládeže,
bylo družstvo mladších žáků, které v krajském přeboru obsadilo 2. místo a tím si kluci zajistili
postup na Pohár ČR v nedalekých Albrechtičkách. Přes nízký počet hráčů se družstvu pod 
vedením Zdeňka Kadlčíka a Jany Geletové podařil husarský kousek, a to obsadit 3. místo. 
Radim Kratochvíl se stal nejlepším útočníkem a střelcem turnaje.

Mistrovství ČR mladších žaček v     národní házené

Ve dnech 17. až 19. června se uskutečnilo ve Svinově Mistrovství ČR 2011 mladších žaček  v 
národní házené. Celý turnaj slavnostně zahájila starostka Ing. Eva Poštová a předávání
pohárů a medailí obstarala místostarostka Radmila Jančíková.
Ve velké konkurenci družstvo mladších žákyň obsadilo druhé místo a získalo stříbrné medaile.
Svěřenkyně trenérek Kláry Benešové a Jany Fialové v rozhodujícím zápase 
s družstvem TJ Sokol Tymákov vedly minutu před koncem 9 : 8. Bohužel soupeř dokázal 
v posledních sekundách vyrovnat na 9 : 9, a díky lepšímu skóre získaly holky z Tymákova 
zlaté medaile a titul přeborníka ČR. 
Kateřina Kojdecká byla vyhlášena nejlepší brankářkou a Pavlína Dudová nejlepší obránkyní 
turnaje.

Letní tábory PS Ještěr

Pionýrská skupina Ještěr letos pořádala 2 turnusy dětského tábora na své základně Šance v 
lokalitě Starých Hamrů.
První se konal v termínu od 16. do 30. července pod vedením hlavního vedoucího R. Kotaly. 
Tábora se zúčastnilo celkem 35 dětí, 5 instruktorů a 15 vedoucích.
Hlavním programem tábora byla celotáborová hra, která letos nesla název Hollywood. Celý 
táborový program se pak nesl v duchu známých pohádek a filmů, a to nejenom zahraničních
autorů, ale samozřejmě i domácích českých. Přestože jim v letošním roce příliš nepřálo 
počasí, tak si tohoto tábora užili. Vše zvládli bez větších problémů a ve zdraví. 
Druhý turnus se konal v první polovině srpna pod vedením R. Krále a účastnilo se ho 30 dětí
ve věku od 6 do 15 let. Staralo se o ně 17 vedoucích včetně dvou kuchařů a 3 instruktorů. 
Pro děti byl připraven nabitý program se spoustou sportovních aktivit a her. Celotáborová hra 
byla motivována zlatokopeckou horečkou. Děti si tak mohly na vlastní kůži vyzkoušet
rýžování zlata. 

Skautský tábor
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V průběhu letošního tábora si děti vyzkoušely život pravěkých lidí - pečení hadů nad ohněm, 
výrobu luků a lov mamutů, šití oděvů z kožešin nebo stavbu chýší, ve kterých ti odvážnější
také přespali. Kromě každodenních povinností táborového života podnikli také dva výšlapy
na Lysou Horu a Grúň. V polovině tábora si užili slavnostní táborák a na závěr tábora ještě 
jeden – slibový oheň. 
Kromě pravěkých disciplín si děti užily i ostatní současnou zábavu v podobě různých 
oblíbených her a soutěží, ale i sportovní zápasy ve fotbale či ringu.
Celkové hodnocení : počasí slušné, nemoci téměř žádné, klíšťat minimum, úrazy se všem také
vyhnuly a žádné z dětí neodjelo předčasně domů.

Vítězství našich hasičů

Dne 14. srpna se uskutečnil 49. ročník hasičské soutěže O ŠTÍT RADHOŠTĚ na Dolní 
Bečvě. Této soutěže se již tradičně účastní i hasiči ze Svinova. V letošním roce soutěžilo 
celkem 50 hasičských družstev z České i Slovenské Republiky v kategoriích muži, ženy a 
veteráni nad 35let. Svinovští hasiči přijeli na tuto soutěž se dvěma mužskými týmy, které se 
v kategorii mužů umístily na 1. a 3. místě v konkurenci 32 týmů.

Tenisový turnaj

V sobotu 20. srpna pořádal „Spolek Tenisu Svinova“ turnaj o putovní pohár tenisového klubu.
Třetího ročníku se zúčastnili jak tenisté domovského oddílu, tak pozvaní tenisté z jiných 
klubů. Ve finále hráli L.Pščolka s P. Družkovským proti zkušenější dvojici J. Kaštovský 
s J. Davidem. Zkušenost rozhodla zápas v závěrečném tiebreaku -  putovní pohár zůstal
v domácím držení. 
Pozadu nezůstávají ani mladí tenisté - Natálie Planková, Daniel Juříček a Jiří Hořínek se 
mohou pochlubit šestou příčkou získanou na republikovém mistrovství v Přerově. 

Sportoviště pro veřejnost

Z rozpočtu Statutárního města Ostravy získal letos náš obvod grant za účelem zabezpečení 
prevence kriminality ve výši 120.000, Kč. Z těchto finančních prostředků bylo vybaveno 
sportovními pomůckami školní hřiště za školou Bílovecká 10 a další hřiště u nové hasičské
zbrojnice. Vstup na hřiště není omezen věkem, ale činnostmi, které jsou pro bezpečný provoz 
hřiště nutné. Celý tento projekt je zaměřen na děti a mládež – sport jako prevence negativních 
jevů.
Školní hřiště je v provozu denně do 31. října od 17:30 – 19:30 hodin, hřiště u hasičské 
zbrojnice od 18:00 – 20:00 hodin. Na hřištích pracují sportovní asistenti, kteří jednak půjčují
sportovní pomůcky (míče, sítě apod.), ale také organizují turnaje v míčových hrách a besedy s
Městskou policií pro rizikové skupiny dětí a mládeže.

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
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Velikonoční pořad bohoslužeb v kostele Krista Krále

• Květná neděle (17.4.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma - svěcení ratolestí, 
mše svatá: 8,00 a 10,00 h

• Zelený čtvrtek (21.4.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho 
zatčení,
mše svatá: 18,30 h a následná adorace do 21,00 h

• Velký pátek (22.4.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa - den přísného postu jako výrazu vědomí 
vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18,30 h

• Velká (Bílá) sobota (23.4.)
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 h
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 20,00 h

• Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (24.4.)
průvod vzkříšení a slavná mše svatá: 8,00 h
slavná mše svatá: 10,00 h (svěcení pokrmů a velikonočních beránků)

• Velikonoční pondělí (25.4.)
mše svatá: 8,00 h

Velikonoce v Husově sboru

• 17. dubna 2011 10:15      Květná neděle
• 21. dubna 2011 18:00      Zelený čtvrtek
• 22. dubna 2011 18:00      Velký pátek 
• 24. dubna 2011 10:15      Boží hod velikonoční

V letošním roce byl obřad na Velký pátek vysílán v přímém přenosu Českou televizí – 
program ČT 2. Televizní diváci spolu se shromážděnými v Husově sboru prožívali a zakoušeli
tajemství kříže. Středem obřadu byly jako každoročně zpívané pašije podle Janova evangelia, 
tedy příběh o soudu, mučení a ukřižování Ježíše Krista.

Noc kostelů

V pátek 27. května proběhla akce s názvem Noc kostelů – v Diecézi ostravsko-opavské pod 
záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a Ing. Jaroslava 
Palase, hejtmana Moravskoslezského kraje. Ve Svinově se připojil kostel Krista Krále i Husův
sbor, ve večerních a nočních hodinách byly oba kostely otevřeny. V nich se návštěvníci mohli 
seznámit s historií výstavby obou budov, s historií Církve československé husitské ve Svinově
od počátku až do současnosti, vyslechnout duchovní hudbu.
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Nové publikace

V závěru roku se podařilo vydat dvě nové publikace týkající se svinovské farnosti.
První je kalendář pro rok 2012. V něm je v různých ročních obdobích a z různých pohledů 
zachycen svinovský kostel Krista Krále.
Druhou je kniha mapující život římskokatolické farnosti ve Svinově. Ta byla zřízena 
1. prosince 1931 olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem a koncem roku si 
připomíná 80. výročí jejího vzniku.

Vánoční bohoslužby v     kostele Krista Krále

Sobota 24. 12. Štědrý den 
otevírání betléma 15,00 h (bude možnost odnést si domů betlémské světlo)
půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem 24,00 h
Neděle 25. 12. Slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční
mše sv. v 8,00 a 10,00 h 
možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h
Pondělí 26. 12. Svátek sv. Štěpána
mše sv. v 8,00 h
možnost návštěvy betléma: 9,00 – 16,00 h
Pátek 30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 17,30 h s obnovou manželských slibů
Sobota 31. 12. Svátek sv. Silvestra – poslední den v kalendářním roce 2011
mše sv. v 15,00 h na poděkování za uplynulý rok 2011
Neděle 1. ledna 2012 Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2012)
mše sv. v 8,00 a 10,00 h
možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h
Pátek 6. 1. Slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů
mše sv. v 17,30 h – bude posvěcena voda, křída a kadidlo
Neděle 8. 1. Svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)
mše sv. v 8,00 h a 10,00 h
mše sv. v 10,00 h se sborovým zpěvem za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2011

Vánoční období v     Husově sboru 

24. 12.      22:00 Štědrovečerní bohoslužba – zpěv koled
25. 12.      10:15 Boží hod vánoční – Narození Ježíše Krista
26. 12.      10:15 Svátek prvomučedníka Štěpána
1. 1.          10:15 Požehnání do nového roku 2012
8. 1.          10:15 Křest Páně

VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ

Mezinárodní šachový mistr Jan Foltys
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Před necelými třemi lety uplynulo 100 let od narození významné svinovské osobnosti, 
šachisty Jana Foltyse.  Narodil se ve Svinově 13. října 1908 v rodině známého lékaře MUDr. 
Jana Foltyse. Doktor Foltys si prý přál, aby se jeho syn stal lékařem, mladému Janu Foltysovi 
však učarovaly šachy a plně se jim věnoval. Nebylo to nic divného, neboť šachy byly ve 
Foltysově rodině velmi oblíbené a hrával je na různých šachových turnajích také Janův starší 
bratr Miloslav, který vystudoval práva a působil jako soudce.
Jan Foltys se zcela oddal šachu, pro který byl svým mimořádným nadáním předurčen a stal se 
šachovým profesionálem. Již před druhou světovou válkou patřil ke špičce československého 
šachu. Na šachové olympiádě v Mnichově v roce 1936 hrál v družstvu ČSR na první 
šachovnici.
Na šachových olympiádách ve Stockholmu (1937) a v Buenos Aires (1939) hrál na druhé 
šachovnici a z 53 partií odehraných na těchto třech šachových olympiádách ve 22 utkáních 
zvítězil, ve 25 remizoval a jen 6 partií prohrál. Jeho slibně se vyvíjející šachová dráha byla 
dotčena válkou, kdy se utkání na mezinárodní úrovni pořádala jen v omezené míře. Na turnaji 
v Mnichově v roce 1942 se Jan Foltys umístil čtvrtý hned za Aljechinem, Keresem a 
Bogoljubovem.
Byla by to rozsáhlá práce, kdyby se měly zmínit všechny významnější turnaje, kterých se Jan 
Foltys zúčastnil. Ostatně v roce 1956 vyšla objemná publikace Jana Podgorného – Jan Foltys, 
mezinárodní šachový mistr, životní dílo. Jan Foltys zvítězil nad takovými hráči jako byli 
Keres, Najdorf, Tartakover, Gogoljubov nebo Pirc.
V roce 1950 získal titul mezinárodního šachového mistra.
Na pásmovém turnaji v Mariánských Lázních se kvalifikoval pro utkání v Stockholmu v roce 
1952. Tam však již nejel, neboť přišla zákeřná nemoc a 11. března 1952 Jan Foltys umírá na 
leukémii ve věku 43 let, kdy měl jako šachista nejlepší léta teprve před sebou.
Stále mám šachové figurky, s nimiž podle otcova vyprávění hrál jeho strýc ve 30. letech 
minulého století v ostravském hotelu Palace simultánní partii s mistrem světa Aljechinem. 
Kdysi s nimi hrával také Jan Foltys. 
Foltysův dům stál v sousedství našeho domu (tyto vily v blízkosti svinovského nádraží byly 
zbořeny v 70. letech při výstavbě svinovských mostů). Když šachista Jan Foltys zrovna 
necestoval po světě na turnajích a hloubal v zahradní besídce nad šachovnicí, nikdy neodmítl 
zahrát si partii se sousedovým klukem. Tak si můj otec mohl zahrát šachy s uznávaným a 
úspěšným šachistou. Později, ve 40. letech, když otec pracoval v holičství a kadeřnictví
u svinovského nádraží, často tam sehrál s Foltysem partii než mistra oholili neb ostříhali. 
Sešlo-li se více hráčů, neodmítl Jan Foltys sehrát i několik partií současně naslepo.
I když Jan Foltys zemřel před takřka 60 lety, jeho jméno je v šachovém světě dobře známo. 
Foltysova šachová tvorba je stále součástí šachové literatury a odkazy na ni jsou na internetu 
dostupné ve světových jazycích. Nešlo o osobnost regionálního významu, ale o osobnost, 
která se ve svém oboru prosadila v mezinárodním měřítku. Bez nadsázky lze říct, že 
mezinárodní šachový mistr Jan Foltys je nejznámějším svinovským rodákem. Četné odkazy 
na jeho jméno, které neupadlo v zapomnění, to dokazují. Před dvěma lety uplynulé jubileum –
100 let od narození Jana Foltyse je příležitostí, aby jeho jméno, osobnost a šachové dílo byly 
v jeho rodišti a místě, kde žil, vzpomenuty.
                                                                                   
 Autor vzpomínky JUDr. Aleš Uhlíř 

Kde se nalézá svinovská socha svatého Jana Nepomuckého ?

Svinov nebyl rozdělen jen na Malou a Velkou stranu, ale měl i pojmenované různé lokality. 
Byl to Kocurovec, Haldy, Sibiř, Kopec, Dubí, Zamčisko, a Kašmíř.
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Kašmíř byla lokalita u oderského mostu, kde ve směru do Ostravy na levé straně byla hospoda
Gorský a provazárna Wišniewsky. Na pravé straně byly Přádkovy domy. Již při první 
přestavbě Opavské třídy a stavbě nového mostu přes Odru byly tyto objekty zbourány mimo 
dům č.p. 308, který tam doposud stojí. Před mostem byla lipová alej a mezi lipami stál 
pomník svatého Jana Nepomuckého.
Po obsazení Svinova německým vojskem tvořila řeka Odra mezi Svinovem a Ostravou 
hranici, proto byla po obou stranách silnice zřízena celnice. Pomník stavbě překážel a měl být 
odstraněn.
Vyprávělo se, že o pomník projevila zájem třebovická hraběnka Marie Stona. Za pomník 
věnovala 500,- Kč na katolický kostel a za převezení pomníku do Třebovic dostal rolník 
Kudela fůru sena.
Při pátrání, zda se jedná o pravdivou informaci, se zjistilo, že Třebovice mají svoji sochu 
u kostela a patrně ta svinovská stojí u domku č.p. 5018. Třebovičtí občané potvrzují, že se tam
tato socha objevila před II. světovou válkou, což potvrzuje, že se jedná o zmíněnou 
svinovskou sochu.

Zjišťoval a popsal Vlastimil Vrbka
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OBRAZOVÁ ČÁST
                                           Pohádkové 
dopoledne

Zápis do 1. Tříd
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Vizualizace: Pohled z prodloužené ul. Peterkovy (od nádraží) na budoucí přestupní uzel 
pod svinovskými mosty

Účastníci televizní soutěže Bludiště
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Výlet do Dinoparku

Memoriál Marka Bílého
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Den dětí 2011
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Setkání žáků s paní starostkou

Úspěšní sportovci na Radnici
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Momentky z pouti
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Dívčí družstvo národní házené - mladší žákyně

Týden v Krkonoších
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Děti ze souboru Opavička

Letní tábor PS Ještěr
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Vítězné družstvo hasičů

Zahájení školního roku
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Zateplená školka na ul. E. Rošického

MŠ Bílovecká 303 – nová boční fasáda a upravený vstup
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Bruslení

Výlet na Jánský vrch
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Podzimní drakiáda – sladká odměna pro nejlepší
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Momentky z vánočních dílen
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Vánoční jarmark
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Mikuláš, andělé a čertíci na setkání seniorů

Zájezd do Bratislavy
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Šachový mistr Jan Foltys
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