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ÚDAJE O POČTU OBYVATEL

Ukazatel do 15 let nad 15 let celkem
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

Občané ČR 296 279 575 1839 1966 3805 2135 2245 4380
Cizinci 13 9 22 65 43 108 78 52 130
Stav k 1.1.2013 309 288 597 1904 2009 3913 2213 2297 4510

V průběhu roku si své ano řeklo 21 párů, z tohoto počtu 6 svateb proběhlo v kostele.

100letá občanka

Začátkem září se dožila 100let paní Bohuslava Strakošová. 
V našem městském obvodě žila nepřetržitě až do svých 90 let a zbytek svého životního času 
prožívá v Domově důchodců na Čujkovově ulici.
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POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Informace z     jednání Rady

Rada městského obvodu Svinov se v roce 2013 sešla na ?  řádných jednáních, přijala mnoho 
usnesení, z nichž některá jsou uvedena níže:

 rozhodla uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 
zákazníkovi č. 14562 se společností Dalkia Commodities CZ, s.r.o. se sídlem 28. října 
3337/7, Moravská Ostrava

 rozhodla o přijetí finančního daru na financování kulturně společenských činností 
pořádaných MOb Svinov od dárců dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 projednala zprávu o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MOb Svinov ke 
dni 5.12.2012

 schválila ceník za poskytované služby MOb Svinov nesouvisející s veřejnou správou
 navrhla Mgr. Zdeňka Ivanča, ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov na ocenění – Výrazná 

pedagogická osobnost
 rozhodla o zrušení své grantové komise k 31.12.2012 z důvodu nečinnosti
 určila člena Povodňové komise p. Petra Bučka hmotně zodpovědným pracovníkem 

za povodňový sklad
 požádala SMO o změnu ustanovení přílohy č. 1 nařízení města č. 8/2009, kterým se 

pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 
na parkoviště pro osobní auta podél ul. Peterkovy, provozní doba parkoviště je 
nepřetržitá

 projednala žádost Ostravských komunikací, a.s., Ostrava – Mariánské Hory o 
vyjádření ke zpracovanému investičnímu záměru pro stavbu „Dětské dopravní hřiště v
areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově“ a vyslovila souhlas se zmíněným projektem 
v rozsahu Směrnice č. 1/2005

 rozhodla zplnomocnit JUDr. H. Sayehovou k právnímu zastupování MOb Svinov v 
exekučním řízení o vyklizení bytu na ul. Tichá vedenému proti p. Soni Šeré

 souhlasila s umístěním a realizací stavby „Úprava odvodnění vodoteče Mlýnky“ v 
pozemku parc. č. 1116 v k.ú. Svinov pro investora stavby DIAMO,s.p.

 projednala Protokol o otevírání obálek a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na 
akci „Snížení emisí ze spalovacích procesů v objektu TD Svinov“ a rozhodla zadat 
podlimitní veřejnou zakázku uchazeči SV UNIPS s.r.o. za cenu nejvýše přípustnou 
4.325.346,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním po obdržení rozhodnutí o poskytnutí 
podpory ze SFŽP smlouvu o dílo

 rozhodla o poskytnutí peněžitého daru členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve
výši 10.000,- Kč za obětavou práci

 projednala zápis o změně otevírací doby pošty Ostrava 21, Peterkova 79/5 a 
nesouhlasila s navrženou úpravou

 projednala nabídku Diakonie Broumov ke spolupráci v oblasti sběru nepotřebného 
ošacení a textilu formou umístění kontejneru, s jehož umístěním souhlasila na 
prostranství před prodejnou Hruška a dále souhlasila s umístěním stacionárního 
kontejneru s bubnovým vhozem a schránkou na baterie a akumulátory na prostranství 
před prodejnou Hruška a na ul. E. Rošického

 projednala a souhlasila s přípustností stavby „Stavební úpravy kancelářských prostor 
ve 2. NP objektu na ul. Kuršova č. 406 za účelem vytvoření dvou samostatných 
bytových jednotek“
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 projednala a souhlasila s ideou aktualizovaného návrhu umístění stavby „Dětské 
dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká“ zpracovanou společností Ostravské 
komunikace, a.s. Ostrava - Mariánské Hory

 projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 2/2006, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací 
zdroje znečisťování ovzduší a souhlasila s ním

 souhlasila s pronájmem nebytových prostor ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov ve dnech 6. – 9.
června Tělovýchovné jednotě Sokol Svinov, národní házená za účelem uspořádání 
Poháru ČR národní házené v kategorii starších žáků

 rozhodla zadat zakázku malého rozsahu „Snížení emisí ze spalovacích procesů v 
objektu Technického dvoru O. Svinov – výkon technického a autorského dozoru“ 
společnosti ASA expert a.s. Konečného 1919/12, Ostrava a uzavřít s ní mandátní 
smlouvu za cenu nejvýše přípustnou 187.490,- Kč včetně DPH

 projednala informaci o rozhodnutí Rady města Ostravy o poskytnutí příspěvku na 
označení psa čipem, uložila ÚMOb Svinov, aby prostřednictvím odboru financí a 
správy majetku rozhodoval o uzavření darovacích smluv mezi SMO Ostrava, MOb 
Svinov a chovateli psa s trvalým bydlištěm na území Ostravy, jejichž předmětem bude
poskytnutí finančního příspěvku 100,- Kč na označení psa čipem za současného 
splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě a rozhodla, že darovací smlouvy 
bude podepisovat vedoucí odboru financí a správy majetku

 projednala vyhodnocení cenových nabídek na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
domu č.p. 368, Axmanova – projektová dokumentace pro ohlášení a provedení 
stavby“, rozhodla zadat tuto zakázku uchazeči Ing. R. Fildán, Orlová – Lutyně za cenu
nejvýše přípustnou 90 tis. Kč + DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo

 projednala a souhlasila se zpřístupněním stavební dokumentace bytových domů č.p. 
115, 118, 123, 138, 155 a 256 na Bílovecké ulici pro VŠB Technickou univerzitu 
Ostrava k vědeckým a publikačním účelům

 souhlasila s navrženým termínem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do 
mateřských škol v ZŠ a MŠ O. Svinov, a to 22. 5. 2013 od 7.00 do 16.00 hodin na 
těchto pracovištích: MŠ Polanecká, MŠ E. Rošického, MŠ Bílovecká

 souhlasila s přenecháním nebytových prostor ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov dne 11. května
Tělovýchovné jednotě Sokol Svinov, oddíl volejbal, a to tělocvičnu Bílovecká 10 
včetně sociálního zázemí

 projednala žádost V. Pachnera o povolení umístění unimobuňky v zahrádkářské osadě 
ČZS „Garáže“ a souhlasila s jejím umístěním

 projednala a souhlasila s úpravou atik přístřešků pro cestující na BUS zastávkách na 
svinovských mostech spočívající v aplikaci L profilu z přírodního hliníku 
perforovaného kulatými otvory

 projednala a schválila Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hydroizolace v bytovém domě č.p.138, 
O.Svinov“ předložené společnosti eCentre, a.s. Praha

 projednala a souhlasila s dopisem nájemníkům bytových jednotek v domech č.p. 5702,
5703, 5704, 5705, 5706 a 5707 na ul. Elektrárenské týkajícím se zjištění informací o 
využívání pozemků svěřených MOb Svinov

 rozhodla vypovědět Rámcovou smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem Bytprům, 
v.d., Ostrava – Zábřeh

 rozhodla vypovědět Rámcovou smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem Romanem 
Laciokem, Tichá O. Svinov
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 souhlasila s projektovou dokumentací bouracích prací „Odstranění staveb garáží 
Svinov 2“, zpracovanou společností OSA projekt s.r.o. Moravská Ostrava pro 
investora stavby RPG RE Land, s.r.o. Moravská Ostrava

 projednala doručené cenové nabídky na opravy povrchů a odvodnění místních 
komunikací III. třídy a rozhodla zadat společnosti STAVEX Ostrava, s.r.o Opavská 
308 tuto veřejnou zakázku malého rozsahu za cenu nejvýše přípustnou 618 536,- Kč 
vč. DPH a uzavřít smlouvu o dílo,

 rozhodla uzavřít se společností Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava smlouvu o výpůjčce 
4 světelných vitrín v příčné chodbě svinovských mostů,

 projednala žádost náměstka primátora SMO Ing. T. Petříka o stanovisko k možnostem
regulace provozování loterií a navrhla nepovolit provozování loterií na celém území 
městského obvodu,

 projednala záznam z jednání ve věci stavby „Cyklotrasa M přes Svinovské mosty“ a 
souhlasila s navrženým řešením chodníku pro pěší mezi Svinovskými mosty a ulicí 
Fr. a A. Ryšových, 98

 projednala doručení obálek s cenovými nabídkami na zakázku malého rozsahu 
„Dodávka samojízdného žacího stroje“, rozhodla zadat tuto zakázku V. Chlebišovi, 
Hlučín za cenu nejvýše přípustnou 713 900,- Kč vč. DPH a uzavřít s ním smlouvu 
na dodávku,

 projednala doručené cenové nabídky na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
místního rozhlasu na ulici Polanecká“, rozhodla zadat tuto zakázku P. Šimíčkovi, 
Klimkovice za cenu nejvýše přípustnou 168 651,- Kč vč. DPH a uzavřít s ním 
Smlouvu o dílo,

 projednala návrh úprav obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 Statut 
města Ostravy a souhlasila s převedením přenesené působnosti ve věci výkonu 
sociálně právní ochrany dětí na městský obvod Poruba s účinností od 1. 1. 2014,

 souhlasila s textem dopisu primátorovi SMO, souhlasila s odpovědí na podnět člena 
ZMOb Svinov J. Veselého ze dne 25. 6. 2013 (zasedání Zastupitelstva) a uložila 
starostce předložit zprávu o vyřízení na následujícím zasedání ZMOb Svinov,

 rozhodla o záměru pronajmout nebytové prostory ve 3. NP (od schodiště vlevo) 
v objektu na nám. Dr. Brauna 369/6 ke zřízení zubní ordinace,

 projednala zápis z otevírání obálek veřejné zakázky „Separace a svoz bioodpadů 
v O.Svinově“, uložila řediteli TD zadat tuto zakázku CTS – Servis, a.s. Poděbrady 
za cenu nejvýše přípustnou 2.489.333,- Kč vč. DPH a uzavřít s ním smlouvu na 
dodávku,

 vzala na vědomí usnesení Rady města Ostravy ze dne 3.9. 2013 a rozhodla o uzavření 
pojistných smluv se spol. Česká pojišťovna a.s. prostřednictvím makléřské společnosti
SATUM CZECH, s.r.o.

 rozhodla uzavřít se společností Koordinátor ODIS s.r.o. smlouvu o výpůjčce světelné 
vitríny č. 3 a se společností Ostravský informační servis s.r.o. smlouvu o výpůjčce 
světelné vitríny č. 4 na BUS zastávkách pod mosty – ul. Peterkova

 projednala a schválila Plán zimní údržby místních komunikací ve Svinově na období 
od 1.11.2013 do 31.5.2014

 rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ve 3. NP v objektu na náměstí 
Dr. Brauna 369/6 s MUDr. E. Proschlovou (zubní lékařka)
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 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Instalace etážového topení v bytech
spravovaných městským obvodem Svinov“ na základě vyhodnocení cenových nabídek
zhotoviteli Jiří Pospěch, Opava za cenu nejvýše přípustnou 468.369,- Kč + DPH

 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Provádění zimní údržby místních 
komunikací III. třídy v MOb Svinov v zimním období 1.11.2013 – 31.5.2014“ 
uchazeči Služba Spáčil s.r.o. za cenu nejvýše přípustnou 666.400,- Kč bez DPH a 
uzavřít s ním smlouvu na dodávku

 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka užitkového vozu FORD 
TRANZIT“ uchazeči AUTO IN s.r.o. za cenu nejvýše přípustnou 514.150,- Kč bez 
DPH a uzavřít s ním smlouvu na dodávku

 rozhodla o záměru pronajmout nebytové prostory ve 3. NP (od schodiště vpravo) 
v objektu na nám. Dr. Brauna 369/6 o celkové výměře 60,4 m2 ke zřízení ordinace 
praktického lékaře pro děti a dorost

 schválila úpravu úředních hodin dne 23. prosince od 7:30 do 14:30 pouze stavební 
úřad, majetkový odbor, pokladna a podatelna, 27. prosince bude úřad uzavřen

 vzala na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 – 9/2013 a 
uložila tuto zprávu předložit zastupitelstvu

 doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu městského obvodu Svinov pro rok 
2014 a návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Svinov na léta 2015 – 2017 

 projednala žádost MUDr. B. Štěpánové a rozhodla uzavřít s ní smlouvu o nájmu 
nebytových prostor ve 3. NP v objektu na nám. Dr. Brauna 369/6 ke zřízení ordinace 
pro děti a dorost

 schválila změnu ceníku poskytovaných služeb za inzerci ve Svinovském hlasateli:

pro podnikatelské subjekty   cena za 1 cm2    4,50 Kč
pro fyzické osoby cena za 1 cm2    2,30 Kč 

 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění vánočního osvětlení 
v městském obvodě Svinov“ uchazeči Zdeněk Keller za cenu nejvýše přípustnou 
96.800,- Kč včetně DPH

 souhlasila s krátkodobým užíváním ul. Navrátilovy pro průjezd nákladních aut pro 
potřeby stavby „Silnice III/4785 přeložka Bílovecké, I. etapa“ v trvání max. 5 
pracovních dnů v době mezi 6. a 31. lednem za těchto podmínek – vozidla stavby 
(plná i prázdná) budou dodržovat max. rychlost 30 km/h při průjezdu a v těchto dnech 
zajistí zhotovitel u křižovatky Bílovecká x Navrátilova umístění dočasného značení 
upozorňujícího na blízkost základní školy a přecházející děti
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 projednala informaci ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov o výsledku provedené kontroly
Krajskou hygienickou stanicí MSK v MŠ Bílovecká 303 a uložila mu odeslat KHS 
MSK žádost o povolení výjimky 

 projednala žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o zdůvodnění 
záporného stanoviska k nabytí parkovacího domu KOMA a doplňuje své stanovisko o 
důvody nesouhlasu – provoz parkovacího domu je trvale ztrátový, snížení příjmů do 
rozpočtu MOb Svinov za pronájem zastavěných pozemků a příjezd k parkovacímu 
domu je částečně na pozemcích cizího vlastníka

Informace ze zasedání Zastupitelstva

Během roku se Zastupitelstvo MOb Svinov sešlo na ? řádných zasedáních a v jejich průběhu 
mimo jiné:

 rozhodlo poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu ve výši 5.000,- Kč 
(celoroční činnost dětí a mládeže) a ve výši 3.000,- Kč na nákup poháru a diplomů pro
účastníky XIII. ročníku závodu v lovu ryb o Svinovský pohár, TJ Vítkovice – Svinov 
ve výši 55.000,- Kč na činnost družstva, nájem a provozní režii, TJ Sokolu Svinov, 
oddílu volejbalu ve výši 3.000,- Kč (pronájem tělocvičen) a ve výši 3.000,- Kč na 
pronájem tělocvičny, nákup cen, rozhodčí na 17. ročník turnaje smíšených družstev „O
putovní pohár starostky“ k 68. výročí osvobození Svinova, Pionýrské skupině Ještěr 
ve výši 15.000,- Kč na opravy a rekonstrukci dřevěných podsad, nákup stavebního 
materiálu, TJ Sokolu Svinov, oddílu národní házené ve výši 40.000,- Kč 
materiálové vybavení, cestovné, nájem tělocvičen, činnost oddílu v soutěžích a ve výši
20.000,- Kč na soustředění žáků a juniorů a ve výši 2.000,- Kč na pořadatelství 
vrcholné soutěže mládeže Pohár ČR v kategorii starších žáků, Knihovně města 
Ostravy ve výši 7.000,- Kč na realizaci projektu „Knihovnické stopy“ – odměny, 
stolní hry, materiál a ve výši 4.000,- Kč na nákup výstavních klipů, Junáku svazu 
skautek a skautů ČR ve výši 10.000,- Kč na táborové vybavení, TJ Svinov – cvičení
žen ve výši 3.000,- Kč na akci „Zumba, hry a zábava“ a 2.000,- Kč na nákup 
přenosného radiomagnetofonu, SK – Svinov 10.000,- Kč na odměny pro děti na 
turnaje, Sboru dobrovolných hasičů Svinov 15.000,- Kč na nákup náčiní na sezónu 
2013, Římskokatolické farnosti Svinov ve výši 3.000,- Kč na tisk farního časopisu 
Svinovníček

 schválilo celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2012 a souhlasí bez výhrad, 
 schválilo účetní uzávěrku MOb Svinov zpracovanou za účetní období 1. 1. –

31.12.2012, účetní převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2012 ve výši – 
1,851.246,82 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období,

  vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 
2012,

 vzalo na vědomí informaci o stavu prostředků Fondu rozvoje bydlení k 31.5.2013, 
zrušilo tento Fond a uložilo zapojit zůstatek fondu do rozpočtu MOb na krytí 
investičních potřeb,

 vzalo na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-6/2013
 projednalo žádost TJ Sokol Svinov a rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků TJ 

Sokolu Svinov ve výši 4.286 tis. Kč na spolufinancování stavby „Sokolovna Svinov“ 
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pro rok 2014 za předpokladu, že TJ Sokol Svinov získá požadovanou dotaci 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 projednalo žádosti TJ Sokol Svinov a rozhodlo o poskytnutí dotace TJ Sokolu Svinov 
na úhradu I. splátky (pro rok 2013 ve výši 30.250 Kč) a II. splátky (maximálně do 
výše 417 tis. Kč v roce 2014) dle Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení 
dotace v případě, že TJ Sokol Svinov získá požadovanou dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 rozhodlo uzavřít s TJ Sokol Svinov smlouvu o budoucí smlouvě inominátní o zajištění
provozu a správy budovy nové sokolovny a smlouvu o budoucí smlouvě darovací

 projednalo žádost náměstka primátora SMO Ing. T. Petříka ohledně loterií a navrhlo 
nepovolit provozování loterií na celém území městského obvodu

 projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení ZMOb Svinov ke dni 10.9.2013

 projednalo žádost TJ Vítkovice – Svinov o poskytnutí účelové dotace pro rok 2013 a 
rozhodlo poskytnout tuto dotaci ve výši 293.850,- Kč na výstavbu sociálních zařízení 
a šaten pro oddíl kopané

 schválilo plán činnosti finančního výboru na I. čtvrtletí 2014 – kontrola stavu 
pohledávek k 31.12.2013 a závěrečného účtu MOb Svinov za rok 2013

 vzalo na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1- 9/2013

 schválilo rozpočet MOb Svinov pro rok 2014 a rozpočtový výhled na léta 2015 – 2017

 schválilo předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MOb Svinov pro rok 
2014 včetně tematických okruhů

 projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva MOb Svinov ke dni 
5.12.2013

Volby prezidenta ČR I. kolo 
První přímé volby prezidenta České republiky se uskutečnily 11. a 12. ledna. Voliči mohli 
vybírat z devíti kandidátů – byli to Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Táňa 
Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka, Miloš
Zeman.
Celkový počet 3.614 voličů
K volbám přišlo 2.355 voličů, tj. 65,2 %
Počet hlasů pro kandidáty s největším počtem hlasů :

Okrsek č. 307 308 309 celkem
Miloš ZEMAN 210 174 253 637
Karel SCHWARZENBERG 172 135 242 549
Jiří DIENSTBIER 106 107 159 372

Volby prezidenta ČR II. kolo
Ve II. kole konaném 25. a 26. ledna voliči vybírali jen ze dvou kandidátů, a to Karla 
Schwarzenberga nebo Miloše Zemana.
Celkový počet 3.607 voličů    
K volbám přišlo 2.289 voličů, tj. 63,45 %

9

http://wiki.aktualne.centrum.cz/jana-bobosikova/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/spoz/milos-zeman/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/spoz/milos-zeman/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/sobotka-premysl/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/karel-schwarzenberg/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/zuzana-roithova/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/vladimir-franz/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/tana-fischerova/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/tana-fischerova/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/jan-fischer/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/jiri-dienstbier-ml/


Počet hlasů pro kandidáty v jednotlivých okrscích:

Okrsek č. 307 308 309 celkem
Miloš ZEMAN 421 367 519 1 307
Karel SCHWARZENBERG 289 264 414 967

Inaugurace prezidenta České republiky Miloše Zemana se konala 8. března 2013 
ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

 Elektronická aukce pro občany

V měsíci dubnu zajistila svinovská radnice elektronickou aukci pro domácnosti i bytová 
sdružení pomocí společnosti eCENTRE, a to na nákup energií. Tento způsob nákupu byl 
výhodný jak pro občany, tak i pro dodavatele, kteří tímto způsobem získali celou skupinu 
nových zákazníků. Obyvatelé městského obvodu měli navíc jako první v České republice 
možnost zapojit se nejen do e-aukce na elektrickou energii a zemní plyn, ale i do e-aukce na 
mobilní volání a internet.
Po vyhodnocení bylo zjištěno, že domácnosti z našeho obvodu ušetřily v průměru téměř 22 %
v elektrické energii a dokonce 26 % v zemním plynu. Každá zapojená domácnost našeho 
obvodu ušetřila více než 10 % a 50 domácností dokonce přes 20 %. 

Kladení věnců

Dne 25. dubna se uskutečnil pietní akt slavnostního položení věnců a kytic k pomníku 
padlých v parku Československé armády u příležitosti 68. výročí osvobození. Po projevu 
starostky Evy Poštové následovalo kulturní vystoupení dětí zdejší ZŠ a MŠ. Slavnostní ráz 
akce podtrhla 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. 

Svinovská pouť

Za hezkého letního počasí v sobotu 22. června odpoledne zahájila paní starostka Poštová 
tradiční svinovskou pouť před kostelem Krista Krále. V kulturním programu vystoupili žáci 
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, soubor písní a tanců Opavička, hudební skupiny ELÁN REVIVAL, 
That´s All ze ZUŠ Svinov, TURBO REVIVAL a PROXIMA Orchestra. V neděli dopoledne si 
mohli návštěvníci vyslechnout koncert dechové hudby pod vedením Jiřího Adamce.
Pro děti byly po oba dny připraveny různé atrakce (kolotoč, autíčka aj.), pro dospělé stánky 
s občerstvením a rozličným zbožím.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 

Tyto předčasné parlamentní volby proběhly v pátek 25. a v sobotu 26. října na tradičních 
místech a to: okrsek 307    ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10

okrsek 308    ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 1
okrsek 309    ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, E. Rošického 1082
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Z celkového počtu 3554 osob zapsaných do stálého a zvláštního seznamu voličů se voleb 
zúčastnilo 2289 voličů, což je 64,4 %.
Počet voličů a jejich účast v jednotlivých okrscích:

Okrsek Počet voličů Počet plat. hlasů %
307 1273 737 57,9
308 926 632 68,2
309 1355 920 67,9

Počet platných hlasů pro jednotlivé strany s největším počtem hlasů:
Strana Okrsek 307 Okrsek 308 Okrsek 309 celkem
ČSSD 149 143 196 488

ANO 2011 156 106 200 462
KSČM 122 105 136 363

KDU-ČSL 44 78 73 195
TOP 09 50 56 81 187

ODS 70 39 76 185
Úsvit T.

Okamury
54 41 44 139

Vánoční jarmark

V sobotu 30. listopadu připravila rada MOb Svinov pro občany a zejména děti, na náměstí 
před kostelem Krista Krále, již třetí vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu.
Nádherné vystoupení dětí všech našich mateřských škol i prvních tříd základní školy 
sledovalo množství lidí, celý prostor před kostelem i v přilehlých uličkách byl zcela zaplněn. 
Děti se radovaly z drobných dárků, které rozdával Mikuláš, řada tržních stánků nabízela 
občerstvení a bohatý výběr upomínkových předmětů.

Navýšení daně z     nemovitostí

Statutární město Ostrava vydalo s účinností od 1. ledna obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, na základě které se dle čl. 2 bodu 6) 
zvýšil koeficient, kterým se násobí základní nebo zvýšená sazba daně a to z 1 na 1,5.
Tato změna se týká:
- staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci
- garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů 

užívaných jako garáže
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- staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů 
užívaných pro podnikatelskou činnost

HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU

Schválený rozpočet městského obvodu
  v tis. Kč

PŘÍJMY celkem 34 988
BĚŽNÉ daňové   4 035
              nedaňové (poskytované služby, pronájmy) 13 433
PŘIJATÉ TRANSFERY 17 276
KAPITÁLOVÉ      110 
Konsolidace příjmů - 345
FINANCOVÁNÍ  celkem   479
v tom   -     volné zdroje         0

- účelově vázané prostředky      279
CELKOVÉ ZDROJE 34 988
     
ČLENĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 34 988
Vnitřní obchod (Plato) 200
Silnice, pozemní komunikace, doprava – opravy, údržba, značení 1 430
Příspěvek Technický dvůr 8 284
Příspěvek ZŠ a MŠ 6 775
Příspěvek ZUŠ      30
Kultura, rozhlas a sdělovací prostředky    475
Bytové hospodářství 3 485
Nebytové hospodářství    448
Pohřebnictví, náklady na pohřby        6
Komunální služby – pozemky, el. energie     157
Záležitosti bydlení j.n. -  narušené stavby       10
Sběr a svoz komunálních odpadů       22
Požární ochrana     170
Zastupitelstvo  1 375
Činnost místní správy   10 162 
Obecné příjmy a výdaje       10
Pojištění majetku     171
Převody vlastním fondům   345
Ostatní finanční operace     259
Konsolidace výdajů - 345

KAPITÁLOVÉ celkem 1 519
Silnice 110
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 140
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Sportovní zařízení v majetku obvodu 100
Bytové hospodářství 1 100
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69     

Závěrečný účet 

Za období 1 – 12/2013 došlo k navýšení schváleného rozpočtu z částky 34 988 000,- Kč na 
50 450 000,- Kč, tj. o 15 462 000,- Kč. Přijaté dotace tvoří největší podíl příjmů. 
Z neinvestičních dotací byly poskytnuty účelové finanční prostředky na úklid a správu 
přednádraží včetně svinovských mostů, prevenci kriminality, provoz Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů aj. Z investičních dotací byl financován nákup techniky potřebné pro 
údržbu svinovských mostů. Nákup realizoval Technický dvůr – dotace města 1 094 000,- Kč.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
  Kč

Třída 1 - Daňové příjmy 5 236 980,25
Třída 2-  Nedaňové příjmy 14 925 290,52
Třída 3-  Kapitálové příjmy 3 095 493,00
Třída 4 – Přijaté transfery 31 520 939,58
Příjmy celkem za třídy 1 – 4 54 778 703,35
Konsolidace – sociální fond 345 000,00
Konsolidace – převod mezi účty 2 432 515,97
Příjmy celkem po konsolidaci                                                           52     001     187,38

Třída 5 – Běžné výdaje 41 310 415,83
Konsolidace – sociální fond 345 000,00
Konsolidace – převod mezi účty 2 432 515,97
Třída 6 – Kapitálové výdaje 9 363 350,32
Výdaje celkem za třídy 5 – 6 50 673 766,15
Výdaje celkem po konsolidaci                                                           47     896     250,18

Saldo: Příjmy – Výdaje 4 104 937,20

Třída 8 – Financování
RCH – přenesená daňová povinnost 87 230,38
Zapojené prostředky 1 720 850,75
Volné prostředky - 5 913 018,33
Financování celkem                                                                            - 4     104     937,20
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Hospodaření příspěvkových organizací

Hospodaření Základní a mateřské školy Ostrava- Svinov skončilo ziskem ve výši 
32 851,17 Kč (v hlavní činnosti ztráta 70 287,83 Kč, v hospodářské činnosti zisk 
103 139,- Kč). 
Výsledkem hospodaření Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov 
je zisk ve výši 46 020,95 Kč (ZUŠ má pouze hlavní činnost).
Hospodaření Technického dvoru Ostrava – Svinov skončilo ziskem 5 952,34 Kč (v hlavní 
činnosti ztráta 51 111,64 Kč, v hospodářské činnosti zisk 57 063,98 Kč).

Ve dnech 31.3. – 1.4.2014 bylo provedeno závěrečné přezkoumání hospodaření městského 
obvodu, které navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření provedené za období od 1.1. – 
30.9. 2013 ve dnech 4. a 5.11.2013. Přezkoumání provedla společnost TOP AUDITING Brno,
spol. s r.o.
Citace ze závěrečného vyjádření: „Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a 
nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření 
v budoucnu.“
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ČINNOST PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ A DRUŽSTEV

Přístřešek zemědělské techniky

Soukromý zemědělec p. A. Rokyta si na svém pozemku pod hřbitovem zbudoval přístřešek 
o rozměrech 63 x 25m s max. výškou 7,5 m pro své stroje. Přístřešek tvoří otevřená ocelová 
konstrukce se střechou a zpevněná podlaha. 

Garáže v     Dubí

Garáže v Dubí již dlouho nesloužily svému účelu, protože se na nich podepsaly ruce sběračů 
kovů, vandalů a jim podobných osob. Nepořádek kolem a shromažďování nepřizpůsobivých 
lidí v jejich blízkosti bylo předmětem kritiky ze strany občanů. Po náročných jednáních 
s vlastníkem garáží, společností RPG RE Land, s.r.o., se podařilo dohodnout zbourání 
zmíněných garáží na podzim letošního roku. Po odstranění staveb byly výkopy zavezeny 
zeminou, zhutněny a osety travou.
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VÝSTAVBA A BYTOVÁ SITUACE

Rekonstrukce Technického dvoru

Technický dvůr - stavba z 60. let minulého století sloužila jako zařízení staveniště při 
výstavbě obchvatu Rudná, následně sloužila technickým službám v Porubě. Po vzniku 
samostatného obvodu Svinov byla budova převedena do vlastnictví Městského obvodu 
Svinov. Opravy a údržba budovy byly velmi poddimenzovány, až v roce 2001 byla 
na budově provedena poměrně nákladná údržba, avšak pouze v rozsahu odstranění závad
a obnovy základních funkcí pro možný další provoz budovy.
V letošním roce vedení radnice podalo na Státní fond ŽP ČR žádost o dotaci na titul Snížení 
emisí ze spalovacích procesů v objektu TD Ostrava – Svinov. Koncem února došel
registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory z ministerstva ŽP ČR v celkové výši 
5.742.171,- Kč. Veřejnou soutěží na zhotovitele bylo docíleno snížení ceny na 5.071.500,-Kč.
Začátkem dubna byly práce na stavbě zahájeny, předání hotového díla proběhlo 14. června. 

Místní rozhlas

Na základě mnoha připomínek občanů byl na ulici Polanecká rekonstruován rozvod místního 
rozhlasu, celkové náklady činily 188 662,- Kč.

Opravy bytového a nebytového fondu

Na rekonstrukci bytových domů bylo v průběhu roku celkem vyčerpáno 1 725 824,- Kč. Bylo 
to např. vypracování projektové dokumentace a realizace ústředního topení v bytech domů 
na ulici Bratří Sedláčků č. 55 a 352, na ulici Bílovecká č. 115, 118 a 256 stálo 672 tisíc Kč, 
zhotovení hydroizolace domu č. 138 na Bílovecké ulici si vyžádalo 876 tisíc Kč. Vypracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení „Bytový dům Axmanova 368“ stálo 139 tisíc Kč.
V domě č. 369 na náměstí Dr. Brauna byly ke konci roku provedeny stavební úpravy nutné 
pro zřízení dvou ordinací, a to dětské a zubní lékařky. Opravy a úpravy týkající se budovy 
zajistila a financovala radnice – náklady činily 267 499,- Kč, úpravy spojené s provozem 
ordinací si lékařky hradily samy.

Příprava výstavby sportovních zařízení

1. „Sokolovna Svinov“ – sportovně-kulturní zařízení nahrazující vyhořelou Sokolovnu 
s využitím pro všechny místní sportovní organizace, kulturní akce nejrůznějšího 
druhu, spolkovou činnost. Finance na výstavbu uvažovalo vedení radnice získat 
podáním žádosti o dotaci z Programu 133510 – Podpora materiálně technické 
základny sportu, Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních 
organizací vyhlášeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
Jednalo se o programové financování pro rok 2014, příjem žádostí 10.- 30.9.2013.
Jelikož ve výzvě je uvedeno, že městům a obcím a jimi zřízeným organizacím jsou
dotace poskytovány pouze výjimečně, žádost o dotaci podala nezisková nestátní 
organizace, konkrétně TJ Sokol Svinov a městský obvod Svinov převzal organizační
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zajištění a zajištění finanční spoluúčasti.
Náklady na zhotovení dokumentace pro územní řízení a částečná úhrada dokumentace 
pro stavební povolení činily 301 550,- Kč. Zhotovení uvedené dokumentace bylo 
nutné k podání žádosti o dotaci.

2. Výstavba sociálního zařízení a šaten pro oddíl kopané TJ Vítkovice – Svinov – na 
realizaci byl poskytnut příspěvek 236 000,- Kč. Oddíl kopané se také přihlásil o výše 
zmíněnou dotaci z MŠMT.
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DOPRAVA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Přeložka Bílovecké ulice

Cílem stavby je odklonění osobní i nákladní dopravy ze stávající ul. Bílovecké mimo 
zastavěnou část na novou přeložku komunikace, situovanou podél železniční trati (Ostrava- 
Svinov směr Polanka nad Odrou). Realizací stavby dojde ke zlepšení a zrychlení průjezdu 
lokality a současně ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu – omezení kolize mezi silniční, 
pěší a cyklistickou dopravou. Stavbu tvoří dvoupruhová silnice o celkové délce cca 1,55 km, 
součástí stavby jsou tři mostní objekty, chodníky, úpravy napojení místních komunikací, 
přeložky vodních toků a inženýrských sítí, opěrné zdi a protihluková opatření. Původní ulice 
Bílovecká bude po výstavbě nové přeložky sloužit pouze pro obsluhu území a bude přeřazena 
do sítě místních komunikací.
Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a to prostřednictvím Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s předpokládanou fyzickou realizací v letech
2013 – 2015. Již bylo ukončeno zadávací řízení na stavební práce, zhotovitelem stavby byla 
vybrána společnost SDS EXMOST, s. r. o., která se podílela také na rekonstrukci svinovských
mostů. Stavební náklady činí cca 76 mil Kč bez DPH, přičemž statutární město Ostrava 
poskytne 2 mil. Kč.

Nová parkovací místa

Za bytovými domy č.p. 138 a 256 na ulici Bílovecká byla vybudována tři nová parkovací 
místa pro postižené občany. Náklady na zhotovení projektové dokumentace a vlastní realizaci 
činily 91 591,- Kč.

Opravy chodníků ve Svinově

Po rekonstrukci vodovodu, veřejného osvětlení a vedení místního rozhlasu byla na počátku 
prosince dokončena oprava chodníku podél ul. Polanecké. Chodník byl opraven od ulice 
Na Rybníkách až po vjezd do dvora Základní školy Bílovecká 1. Veškeré náklady na opravu 
byly hrazeny městem. Povrch chodníku je z nové zámkové dlažby, přizpůsobeny byly také 
vjezdy na sousední pozemky.
Od 1. do 20. listopadu byla provedena připravená oprava chodníku podél Makarenkovy ulice. 
Povrch chodníku je z nové zámkové dlažby v nových betonových obrubách, upraveny byly 
vjezdy na sousední pozemky. Náklady na opravu činily 145 tisíc Kč.
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Opravy chodníků v Ostravě - Svinově“ byla zadána 
společnosti Služba Spáčil, s.r.o., za cenu nejvýše přípustnou 429 528,- Kč včetně DPH, a to ve
dvou etapách. V první byla provedena oprava chodníku podél ul. Bří Sedláčků u bytového 
domu č. p. 55, která bezprostředně navázala na opravu chodníku podél ul. Polanecké. 
V prosinci proběhla oprava chodníku podél ul. V Závětří - od ul. Letní po ul. E. Rošického. 
Zakázka bude dokončena na jaře 2014.

Úprava světelně signalizačního zařízení na křižovatce ulic Bílovecká, 
Polanecká, Nad Porubkou

Na základě podnětů občanů, požadavku radnice městského obvodu Svinov a objednávky 
odboru dopravy Magistrátu města Ostravy provedli pracovníci společnosti Ostravské 
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komunikace, a. s. úpravu signálů na křižovatce ul. Bílovecké x Polanecké x Nad Porubkou (u 
kostela). 
Od pátku 15. listopadu mají chodci, přecházející z ostrůvku po přechodu přes ul. Polaneckou 
(ke školce a opačně) 6 vteřin na vstup do vozovky (po tuto dobu jim svítí zelená) a dalších 
8 vteřin na opuštění vozovky – po celou tuto dobu mají vozidla, přijíždějící z ul. Bílovecké a 
odbočující vlevo na Polanku červenou.

Změna trasy linky 46

Od 15. prosince byla na základě společného požadavku městských obvodů Polanka nad 
Odrou, Poruba a Svinov pozměněna trasa autobusové linky 46 v oblasti Poruby z důvodu 
zajištění nových žádaných přepravních vazeb. V úseku Polanka – Svinov mosty pojede linka 
ve stejné trase jako doposud. Spoje pokračující dále do Poruby pak po sjezdu ze svinovských
mostů odbočí doleva na ulici Sjízdnou, přes zastávky Řecká, Mongolská, Jižní svahy a 
Kubánská. Poté budou pokračovat po Hlavní třídě přes zastávky Francouzská a Nezvalovo 
náměstí, dále za kruhovým objezdem na zastávku Věžičky a zpět doleva na ulici Opavskou na
zastávku Poruba vozovna směr Krásné Pole. Zpětná trasa bude shodná.
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ŠKOLSTVÍ

Výsledek zápisu

V týdnu od 15. do 18. ledna se uskutečnil zápis do budoucích prvních tříd na odloučených 
pracovištích ZŠ Bílovecká 1/27 a Evžena Rošického 1082/22. Na prvně jmenovanou budovu 
se dostavilo 36 budoucích školáků a na druhou 22 dětí.
Po uskutečněném zápise bylo rozhodnuto, že v budově Evžena Rošického bude jedna třída, 
tradičně označena 1.B, a na Bílovecké 1/27 budou dvě třídy, a to 1.A a 1.C.
Tři třídy v prvním ročníku byly ve Svinově naposledy snad před padesáti lety.

Koncert učitelů

Ve středu 13. března navečer se v podkrovním sále ZUŠ Svinov uskutečnil koncert učitelů 
současných i budoucích. Průvodní slovo měla paní ředitelka M. Malinová.

Velikonoční dílny 

Letošní velikonoční dílny proběhly 26. března v budovách ZŠ na ulici Bílovecká 10 a Evžena 
Rošického 1082. Pořadatelem byla komise pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb Svinov.
Velmi úspěšné bylo pletení pomlázek z proutí a košíčků z pedigu, které si mohli účastníci 
dílen ozdobit mramorovanými, či jinak zdobenými vajíčky. Značnému obdivu a zájmu se 
těšilo rovněž skládání papírových tulipánů a květů. Nechyběla ani výroba nejrozmanitějších 
zajíčků – někteří posloužili jako závěs na větvičku vrby, jiní vytvořili dekoraci na stůl.

Dopravní soutěž Mladý cyklista 2013

Dne 10. května se na ZŠ Bílovecká 10 konalo obvodní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. 
Soutěže se zúčastnilo 15 čtyřčlenných družstev. Děti soutěžily ve dvou kategoriích, 
mladší: 4.– 6. třída, starší: 7. – 9. třída, všichni v disciplínách – pravidla silničního provozu, 
jízda zručnosti a zdravověda. Rozhodčími soutěže byli kromě pedagogů účastnických škol 
také příslušníci Městské policie z oddělení Prevence a dohledu a členové Záchranářského 
týmu ČČK. Ceny vítězům předala starostka obvodu Svinov paní Eva Poštová.
Družstva, která se umístila v obou kategoriích na prvních třech místech, postoupila do 
městského finále konaného 17. května  na ZŠ A.Kučery v Ostravě - Hrabůvce.
Jednalo se o žáky ZŠ J. Valčíka, J. Šoupala, Bílovecká - Svinov, Krásné Pole, kteří naše
obvody úspěšně reprezentovali.

Projekt „Naše město, náš kraj“ (jarní část)

V tomto kalendářním roce ZŠ a MŠ získala prostředky z rozpočtu statutárního města
Ostravy, oblast školství, k realizaci projektu pod názvem „Naše město, náš kraj“. Pro všechny 
žáky základní školy a děti z mateřské školy jsou připravovány různé aktivity, např. výlety, 
exkurze, soutěže atd..
Projekt má čtyři stěžejní složky:

1. prohloubení znalostí o technických památkách města Ostravy a Moravskoslezského 
kraje 
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2.  zefektivnění výuky přírodovědných předmětů pomocí exkurzí, vycházek, besed 
apod.

3. prohlubování spolupráce ZŠ a MŠ s městským obvodem Svinov, s městem Ostravou
a s organizacemi podporovanými městem a krajem

4. osobnostní rozvoj žáků, sebehodnocení, prezentace jejich prací, projektů, školy, 
města, veřejnosti prostřednictvím výstav, příspěvků do školního časopisu a místních 
periodik. 

Akce, které již proběhly – v měsíci březnu to byla Návštěva planetária, v dubnu Den Země, 
v květnu Výlet do ZOO a Beskydské chodníčky (exkurze do CHKO Beskydy).
 
 Kovbojský týden

Děti z MŠ Bílovecká strávily týden v červnu ve škole v přírodě v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Celý týden plnily kovbojské úkoly: postřehový závod, poznávání bylin
k vaření lektvaru, pozorování života v potoce, noční hru odvahy. Dalšími úkoly bylo 
pozorování života v potůčku, kde objevily s lupou vodní červíky na kamenech, naučily se 
stavět lodičky z kůry a lístků stromů a hrázky a tůňky z kamínků. Plnění úkolů a zážitky si 
zaznamenávaly do „Kovbojských deníků“, které si odvezly na památku domů. Protože všichni
byli nejlepší, odvezli si také s sebou domů perníkové medaile s 1. místem.

Projekt „Naše město, náš kraj“ (podzimní část)

Žáci ZŠ si připomněli význam stromů pro náš život a 9. října proběhla „Slavnost stromů“. 
Dne 23. října se na jednotlivých mateřských školách konalo odpolední „Dýňování“. Dětí za 
pomoci rodičů i prarodičů vydlabávaly dužinu, předkreslovaly, vyřezávaly ornamenty, nebo 
vykrajovaly zvolené tvary do dekorativních dýní.
V pátek 25. října žáci kroužku environmentální výchovy navštívili ZOO Ostrava. Prohlédli 
si všechny dostupné expozice a ještě stihli navštívit nově zrekonstruovaný pavilon hrochů, 
návštěvnické centrum a novou voliéru Papua.
30. října se 33 dětí mateřské školy zúčastnilo exkurze do oblasti Dolních Vítkovic.
V listopadu žáci prvního a druhého ročníku v rámci výukového bloku „Prima pokusy“ 
formou zábavných aktivit a pokusů pronikli do tajů fyzikálních a chemických jevů. 

Podzimní akce Základní umělecké školy

Na listopad připravila škola dvě vystoupení, a to 6. Koncert prvých ročníků a 20. Školní 
předehrávku, obě akce se uskutečnily v podkrovním sále od 17.15 hodin. 
V prosinci 4. to byla Mikulášská předehrávka v podkrovním sále od 17.15 hodin a 11. 
Předvánoční koncert v kostele Krista Krále v 18 hodin.

Advent ve školce Polanecká

V prvém adventním týdnu Mikuláš děti obdaroval balíčkem dobrot a připraveným programem
plným soutěží a tance. V druhém týdnu děti navštívily Slezskoostravský hrad, kde si 
prohlédly výstavu betlémů a v rámci dílniček si ozdobily perníčky. Děti se také zúčastnily 
Vánoční besedy v knihovně, kde si také vyrobily vánoční vrkoče ze sušeného ovoce a pečiva.
Adventní čas byl ukončen tradičním dopoledním posezením u vánočního stromečku, zpěvem 
koled, ochutnávkou cukroví a hlavně rozbalováním dárečků. 
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SLUŽBY, OBCHOD A PODNIKÁNÍ

Jarní sběr velkoobjemových odpadů

Ve dnech 13. – 16. května se uskutečnil jarní sběr velkoobjemového komunálního odpadu, a 
to dle níže uvedeného rozpisu.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad byly přistaveny:
13.5.                                ul. Psohlavců                                 naproti domu čp. 422
přistavení do 10,00         ul. Lelkova                                    konec komunikace (parkoviště)
                                        ul. Stanislavského                         nad parkem naproti domu čp. 528
14.5.                                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

14.5.                                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
15.5.                                ul. Polanecká                                naproti prodejny AutoProgres
odvoz nejdříve v 8,00     ul. Luční                                       naproti Rybaspolu
                                        ul. Elektrárenská                          před telefonní budkou

15.5.                                ul. Jelínkova                                 na křižovatce s ul. Dr. Kudely
přistavení do 10,00         ul. E.Rošického                            u křižovatky s ul. E.Trioletové
16.5.                                ul. E.Rošického                            před domem čp. 1072/2 - obratiště
odvoz nejdříve v 8,00     ul. Urbaníkova                             parkoviště nad Domem služeb

Kontejner na drobné elektro

Koncem června byl umístěn na stanovišti pro tříděný odpad na ul. Bílovecká 52/538 (prodejna
Hruška) kontejner na drobné elektro. Patří tam drobná elektrozařízení jako jsou baterie, 
kalkulačky, rádia, telefony, elektronické hračky, discmany apod.

Nový pomocník na Technickém dvoře

Strojový park na TD byl posílen o nový stroj, a to sekačku značky Etesia. Ta původní, rovněž 
Etesia (jednalo se vlastně o jeden z prvních vyrobených kusů tohoto typu) již dosloužila. 
V posledním období byly náklady na udržení v provozuschopném stavu tak vysoké, že bylo 
radou a následně zastupitelstvem MOb Svinov rozhodnuto o nákupu nového stroje. 
Z výběrového řízení vyšla jako vítěz Etesia poslední generace. O jejím vítězství rozhodly 
vynikající parametry při sečení vysoké a mokré trávy a nejnižší hlučnost z nabízených strojů. 

Nové vozidlo na Technickém dvoře

V listopadu se ve Svinově objevilo nové vozidlo – oranžová multikára Bonetti. Finance ve 
výši 90% pořizovací ceny byly získány na základě XLV. výzvy MŽP, Operační program
životního prostředí , Prioritní osa 4.1- zkvalitnění nakládání s odpady – systémy pro separaci 
a svoz biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti. V rámci programu byl 
zpracován projekt „Separace a svoz bioodpadů v Ostravě- Svinově“. Pro realizaci požadavků 
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vzešel z výběrového řízení kontejnerový nosič s hákovým nakladačem -BONETTI FX 100/35
doplněný pěti kontejnery o objemu 4 m3.
Vozidlo bude sloužit ke svozu biomasy pro potřeby TD a občanů (svoz trávy, drobných větví, 
listí apod.). 

Kontejner na použitý textil

V měsíci říjnu byl trvale umístěn u prodejny potravin „Hruška“ na ulici Bílovecké kontejner 
na použitý textil, který bude svážet společnost Diakonie Broumov.
Občané do něj mohou kromě textilu ukládat obuv, hračky, lůžkoviny, které již nepotřebují a 
jiným ještě poslouží.

Podzimní sběr velkoobjemového odpadu

Sběr velkoobjemového komunálního odpadu se uskutečnil ve dnech od 22. – 25. října, a to dle
níže uvedeného rozpisu.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad byly přistaveny:
22.10.                              ul. Psohlavců naproti domu čp. 422
přistavení do 10,00 ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)

ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528
23.10. 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

23.10. 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
24.10. ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční naproti Rybaspolu

ul. Elektrárenská před telefonní budkou

24.10.  ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely
přistavení do 10,00 ul. E.Rošického u křižovatky s ul. E.Trioletové
25.10. ul. E.Rošického před domem čp. 1072/2 - obratiště
odvoz nejdříve v 8,00 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Nová protihluková vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku sice 
nabyla účinnosti již v listopadu minulého roku, ale teprve letos s nástupem jara dojde  
k  jejímu plnému uplatnění. Vyhláška totiž stanovila činnosti, jež by mohly svou hlučností 
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy. Mezi tyto činnosti patří 
používání nebo provoz sekačky na trávu, křovinořezu, kotoučové a motorové pily, brusky, 
rozbrušovačky, kompresoru, střelné zbraně a zábavní pyrotechniky.
Každý je povinen zdržet se provozu nebo používání výše uvedených zařízení o nedělích, 
státních a ostatních svátcích, od pondělí do soboty v době od 20.00 do 22.00 hodin, v době 
nočního klidu (doba od 22.00 večer do 06.00 ráno následujícího dne). 

Povinné čipování psů

Dne 1. ledna nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č.9/2012,
kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. Vyhláška nařizuje 
chovateli psa chovaného na území statutárního města Ostravy nechat psa trvale označit 
elektronickým čipem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil věku 3 měsíců.

Vloupání do prodejního stánku s     textilem

Dne 30. března zpozorovali strážníci městské policie při noční směně ve Svinově podezřelého
muže, který s objemným batohem a velkou nákupní taškou rychle odcházel od prodejního 
stánku, který byl však tou dobou uzavřen. Když pak strážníci došli ke stánku blíže, zjistili, 
že zámek na dveřích je poškozen. Podezřelého muže (27 let) strážníci zadrželi a zjistili, že má
tašku plnou textilního zboží, odcizeného ve vyloupeném stánku. Událost a zadrženého muže 
si od strážníků převzali k dalšímu šetření přivolaní policisté.

Krádež kovů

Dne 26. května řešili strážníci městské policie krádež kovového materiálu z teplovodního 
potrubí v Ostravě-Svinově. Zadrželi dva mladíky (16 a 17 let), kteří v době jejich příchodu 
krumpáčem páčili vrata budovy, jež slouží jako kryt pro uzávěry teplovodu. Strážníci navíc 
zjistili, že na budově jsou již uvolněné i plechy na bočních stěnách. Pro podezření ze spáchání
trestného činu strážníci zadržené mladíky předali přivolaným policistům.

Statistika činnosti Městské policie

V období od 1.10. do 31.12. bylo na území Svinova řešeno 222 událostí, např.  3 osoby byly 
hledány PČR, 7 osob bylo předvedeno na PČR, 1 osoba předána na protialkoholní stanici, 4 
osoby řešeny pro drobnou krádež. 
Ve stejném období bylo řešeno 460 přestupků, 309 se týkalo dopravy, 151 ostatních jednání 
( 41 případů se týkalo veřejného pořádku, 21 volné pobíhání psů, 47 konzumace alkoholu na 
místech zakázaných vyhláškou). 
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KULTURA A OSVĚTA

Pionýrské plesy

Pionýrská skupina Ještěr uspořádala koncem ledna dva plesy. V sobotu 26. večer to byl ples 
pro dospělé a v neděli 27. odpoledne následoval dětský maškarní ples, oba proběhly 
na tradičním místě - sál vedle fotbalového hřiště.

Sousedský ples

V pátek 1. února se v sále vedle fotbalového hřiště konal tradiční Sousedský ples. K tanci a 
poslechu hrála skupina PERFECT. O občerstvení se postarala kuchyně restaurace U kočky, 
vyvrcholením plesu byla bohatá tombola.

Hasičské plesy

Sbor dobrovolných hasičů Svinov pořádal dva plesy, a to 15. února a 16. března, oba se 
uskutečnily v prostorách sálu vedle fotbalového hřiště (v Budě). Na prvém plese hrála kapela 
LORD, druhý byl maškarní - letos na téma Hororový večer aneb Strašidla probuďte se!, 
večerem provázela skupina Žízeň. Kromě tomboly proběhla i soutěž o nej… masku. 

Akce svinovské knihovny

V pátek 12. dubna umožnila knihovna setkání nevidomého Ladislava Holby s jeho slepeckým
psem Pedrem a dětí z 1. A ze Základní školy ve Svinově. Pan Holba dětem poutavě vyprávěl, 
jak se žije lidem s jeho postižením a také děti informoval o výcviku vodícího psa. 
Paní drátenice Kopcová učila děti, ale i dospělé drátkovat. Ti pod jejím dohledem drátkovali  
kamínky a šikovnější i hrnečky.
V pátek 31. května uspořádala knihovna pro děti výlet na frýdecký zámek, kde sídlí Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek. V zámeckém parku čekal průvodce, který dětem předal tajemnou 
knihu s dopisem hraběte Františka Eusebia von Oppersdorf. Kniha také obsahovala úkoly, 
které musely postupně plnit, aby nalezly ukrytý poklad. Ten byl schovaný v rakvi ve sklepení 
zámku. Na závěr děti shlédly výstavku modelů historických automobilů.

Májové setkání seniorů

Dne 15. května odpoledne se ve školní jídelně uskutečnilo pravidelné jarní setkání seniorů 
připravené komisí pro občanské záležitosti. Zaplněnou jídelnu přišly svým vystoupením 
potěšit děti ze zdejší základní školy. Pod vedením učitelek S. Bohušové a S. Burdíkové 
předvedly pásmo scének a písniček, za to byly odměněny velkým potleskem. Následoval 
krátký projev starostky Ing. E. Poštové, CSc., po té dostala slovo firma III. dům, o.p.s. ze 
Starého Města, která zajišťuje úklidy a práce pro seniory.

25



Výlet do ZOO

Komise pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb Svinov uspořádala dne 18. května výlet do 
ZOO Lešná. Cestou sice hustě pršelo, ale při příjezdu na parkoviště před bránu ZOO přestalo 
pršet, vysvitlo sluníčko a účastníci si začali užívat krásnou sobotu plnou zážitků. Netradiční 
podívanou bylo krmení a výcvik slonů a lachtanů.

Jarní výlet
Ve čtvrtek 30. května uspořádala komise pro občanské záležitosti autobusový zájezd do 
Sloupsko-šošůvských jeskyní, na zámek Rájec – Jestřebí a do nádherného kostela stavitele 
Santiniho ve Křtinách. Počasí ráno příliš nepřálo, drobně mrholilo, ale prohlídku jeskyní to 
vůbec nenarušilo. Pak se vyčasilo a procházky na zámku v Rájci-Jestřebí i ve Křtinách byly 
příjemné. 

Zájezd 

Komise pro občanské záležitosti uspořádala pro aktivní seniory ve čtvrtek 19. září autobusový
zájezd na hrad Svojanov, zámek v Moravské Třebové a muzeum tvarůžků v Lošticích. 
Hrad všechny překvapil svou krásou, nádhernou renovovanou zahradou a prostředím, ve 
kterém se nachází. Po návštěvě hradu si prohlédli městečko Moravská Třebová, která patří 
k nejvýznamnějším renesančním památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Na závěr 
putování účastníci navštívili Loštice, kde si prohlédli muzeum tvarůžků a podívali se i 
do tvarůžkové cukrárny. Tam mnozí z nich ochutnali i tyto dobroty.
Domů se všichni vraceli plni krásných zážitků.

Vítání občánků

Komise pro občanské záležitosti připravila letos trojí vítání nových občánků Svinova. První se
uskutečnilo na jaře, a to 16. března. Protože pozvaných bylo hodně – 18 miminek, probíhalo 
vítání ve dvou částech, a to v 9 a 10 hodin. Akce se nakonec zúčastnilo 11 dětí se svými 
nejbližšími. Druhá akce proběhla 25. května s účastí 5 dětí. Poslední byla 14. září, tehdy 
přišlo 9 dětí se svými rodiči. O kulturní program se pokaždé postaraly děti ze ZUŠ se svými 
učiteli, obvykle předvedly pásmo písniček a básniček. Všechny maminky obdržely kytičku a 
drobné dárky, na závěr se přítomní rodiče podepsali do pamětní knihy.

Vinobraní 

Stejně jako každý rok tak i letos uspořádalo SRPŠ při ZŠ Svinov ve spolupráci s komisí pro 
kulturu, mládež a sport tradiční Vinobraní. Konalo se 8. října v sále na Bílovecké ulic. Již 
osvědčená kapela Petra Jiříčka opět potěšila všechny přítomné. 
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Setkání jubilantů

Obyvatelé Svinova, kteří v letošním roce oslavili 70 a 75 let, si připomenuli svá výročí na 
dvou slavnostních setkáních, která pro ně připravila komise pro občanské záležitosti. První se 
uskutečnilo 27. listopadu a druhé 4. prosince v obřadní síni ÚMOb Svinov. 

Mikulášské setkání seniorů

Na středu 11. prosince připravila komise pro občanské záležitosti tradiční mikulášské setkání 
seniorů. Školní jídelna se postupně zaplňovala a kdo se opozdil, obtížně hledal volné místo. 
Kulturní program si připravily děti z naší školy pod vedením paní Burdíkové a Bohušové. 
Poté přítomné pozdravila paní starostka Eva Poštová, informovala je o novinkách, např. 
změna trasy linky č. 46, zřízení nových ordinací lékařů, popřála všem krásné svátky a hodně 
zdaru do nového roku. Následovalo vystoupení hostujícího souboru Polanečtí zpěváčci, kteří 
se svým pásmem lidových písní Čech, Moravy a Slezska měli velký úspěch. Mnohé písničky 
si přítomní s nimi zazpívali, nebo aspoň pobrukovali. 

Předvánoční Praha 

V prosinci připravila komise pro občanské záležitosti výlet vlakem do Prahy nejen pro 
seniory. Účastníci přijeli do vánočně vyzdobeného města mírně posypaného sněhem. Praha 
jim kromě vánočních trhů nabídla velkou škálu nádherných výstav, které téměř všichni 
navštívili. V podvečer zavítali na Staroměstské náměstí, ochutnali dobroty a obdivovali 
vánoční výzdobu. Poté se nazdobeným Václavským náměstím vraceli na nádraží a domů 
přijeli unaveni, ale spokojeni a plni krásných dojmů.
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální poradenství

Úřad Svinov poskytoval v průběhu roku občanům komplexní sociální poradenství, které 
zahrnovalo informace o sociálním zabezpečení, o dávkách státní sociální podpory a o dávkách
sociální pomoci, dále poradenství v pracovně právní oblasti, v rodinném právu, o zajištění 
bytových potřeb, poradenství ve správním řízení a finanční poradenství.
Dále nabízel pomoc a podporu při výběru vhodného úřadu nebo služby, při řešení hmotné a 
bytové nouze, při vyplňování formulářů a sepisování návrhů, pomoc s používáním sKarty, 
doprovod na jiné úřady, uplatňování práv a zájmů při jednání s úřady.

Na pohotovost jen do centra

Lékařská pohotovostní služba byla zajišťována v ambulanci na ulici Bohuslava Martinů v 
Porubě. Od 1. března byla přemístěna do centra na Varenskou ulici. Příčinou změny byla 
nízká návštěvnost pacientů pohotovosti v Porubě. 
Kromě lékařské pohotovosti pro dospělé zůstane v areálu městské nemocnice zachována i 
dětská pohotovost v pavilonu dětského oddělení. Zachována bude i zubní pohotovost na 
Varenské ulici.
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Výlet za sněhem

Komise pro kulturu, mládež a sport uspořádala 17. února lyžařský výlet na Bílou. Vzhledem k
příznivým sněhovým podmínkám byl o zájezd velký zájem - rodiče s dětmi si chtěli zalyžovat
a  starší generace měla zájem se projít na čerstvém vzduchu.
 

Sportovní odpoledne

Na  neděli 3. března zajistila komise pro kulturu, mládež a sport bruslení, které se konalo na 
zimním stadionu v Ostravě-Porubě. Rodiče s dětmi si užili krásné sportovní odpoledne

Hasičské akce

23. března                     malování Velikonočních vajec (ve spolupráci s křesťanskou obcí) 
13. dubna velikonoční turnaj v Ping-pongu 
30. dubna pálení čarodějnic (akce především ZŠ a MŠ a ZUŠ) 

v podvečer stavění Máje
4. května dětská soutěž MH – Ostravská liga mládeže 
1. června Dětský den (ve spolupráci s PS Ještěr) 

v podvečer kácení Máje s vepřovými hody
29. června Memoriál Alfonse Kudělky 

Dětský sportovní den

Družstvo přípravky oddílu národní házené TJ Sokol Svinov uspořádalo dne 16. března 
„Dětský sportovní den“ pro děti z 1. - 3. třídy. Akce se konala dopoledne v tělocvičně ZŠ 
Bílovecká 10, zúčastnily se jí děti trénující v házenkářské přípravce a také všechny děti ze 
svinovských ZŠ. Díky spolupráci s SSK Vítkovice přijela i děvčata této věkové kategorie
z Vítkovic. Všech 22 dětí soutěžilo v družstvech ve vybíjené, štafetovém běhu, ve skákání 
přes švihadlo, v hodu míčem na dálku i na cíl, překážkovém běhu a skoku do dálky z místa. 
Všechny děti namalovaly obrázek se sportovní tématikou. 
Nejúspěšnější děti dostaly diplomy a všichni účastníci dostali za své výkony drobné sladkosti.

Hřiště základní školy Bílovecká 10

Pro rok 2013 se podařilo již osmým rokem základní škole získat účelovou dotaci z rozpočtu 
SMO na projekt „Hřiště základní školy Bílovecká 10“. Díky této dotaci je možné opět 
zpřístupnit od 1. dubna do 31. října pro veřejnost asfaltové hřiště za budovou Bílovecká 10, 
zaměstnat dva správce hřiště, kteří se po celou dobu provozu starají o úklid, bezpečnost dětí 
na hřišti a zapůjčují bezplatně sportovní pomůcky.
Provozní doba:
Duben, říjen
Pá, So, Ne a státní svátky: 14:00 – 19:00
Květen, červen a září
Pá, So, Ne a státní svátky: 15:00 – 20:00
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Červenec, srpen
Pá, So, Ne: 15:00 – 20:00

Jubileum národní házené ve Svinově

Národní házená ve Svinově oslavila letos 90 let svého trvání. Dne 11. května se na hřišti TJ 
Sokol Svinov uskutečnila oslava s následujícím programem:
8:00 – 15:30 Zápasy mládežnických družstev
16:00 Svinov – Vítkovice 1. liga muži
17:30 Ocenění bývalých členů oddílu NH
18:00 Večerní turnaj „starých gard“
Oslavu doplnily doprovodné programy, zábava a bohaté občerstvení.

Turnaj osvobození

Dne 11. května se v tělocvičně ZŠ Bílovecká konal již 17. ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev „O pohár starostky“ k 68. výročí osvobození Svinova. Uspořádal jej oddíl
volejbalu TJ Sokol Svinov ve spolupráci s komisí pro kulturu, mládež a sport.
Soutěží se zúčastnila družstva: Šploucholopatky, Ani set, Bobři, Rumíci a naše Údolí sviní 
složená z hráčů z celé Ostravy. Obhájci a několikanásobní vítězové z Hrabové se letos pro 
nedostatek hráčů nezúčastnili a tak se podařilo udržet pohár ve Svinově. 

Dětský den v hasičské zbrojnici

Dne 1. června se uskutečnil v areálu hasičské zbrojnice Dětský den uspořádaný Sborem
dobrovolných hasičů ze Svinova, pionýrskou skupinou Ještěr a oddílem Svinovského skautu. 
Děti si tu měly možnost zasoutěžit na osmi stanovištích s různými tematickými hrami, dále si 
mohly zaskákat na trampolíně a ve skákacím hradu anebo se povozit na koních. 
Výklad i ukázku ochočení létajících dravců představil p. Vrbický, oddíl Skokan z Třebovic 
předvedl ukázku psích agilit a proběhla také ukázka mladých hasičů ze Svinovského oddílu. 

Národní házená – hodnocení sezóny 2012/2013

Ligové družstvo mužů obsadilo 8. místo a vybojovalo si účast v play-off. Ženské družstvo si v
soutěži krajského přeboru odbylo premiéru, je poskládané z bývalých ligových hráček VOKD
Poruba a doplněné mladými nadějnými dorostenkami. 
Dorostenky obsadily 1. místo a kvalifikovaly se na Mistrovství ČR, které se uskuteční ve 
Stupně. Družstva mladších žaček, starších žaček a mladších žáků shodně obsadila 2. místo a 
postoupila do Poháru ČR. Družstvo starších žáků skončilo na 3. místě tabulky.

Hasičská soutěž

V sobotu 29. června od 12 hodin se v areálu hasičské zbrojnice uskutečnil 26. ročník 
memoriálu Alfonse Kudělky. Tato soutěž byla zařazena do seriálu Moravsko Slezské Ligy, 
kde se o putovní pohár utkala družstva z Moravskoslezského kraje a také zástupce Slovenské 
republiky.
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Letní tábor Šance 1. turnus

Pionýrská skupina Ještěr uspořádala v druhé půlce července letní tábor s názvem Velké 
pátrání v Beskydech na základně Šance. Organizace tábora začala již v zimních měsících. 
Tábor byl naplněn na 100%, přijelo celkem 38 dětí, 4 instruktoři a 17 vedoucích.
Během tábora děti soutěžily nejenom v celotáborové hře, ale byly připraveny i soutěže pro 
jednotlivce. Byl uspořádán tradiční táborák a dva celodenní výlety.
I letos se táboru vyhnula jakákoliv zranění. 

Házenkářské soustředění

Trenéři házenkářské mládeže uspořádali v týdnu od18. do 23. srpna další ročník oddílového 
soustředění. Tentokrát se ho účastnily nejen mladší žačky, ale také mladší žáci a starší žačky. 
Celkem 23 svinovských hráčů a hráček odjelo do Frenštátu pod Radhoštěm do areálu Liščího
mlýna, kde se jeden celý týden sportovalo.
Letošním tématem soustředění bylo: „Indiáni aneb zachraň náčelníky kmenů“. Vše se točilo 
kolem indiánů – indilympiáda, lov bizonů, stezka Teutonů, indiánský běh, posilování s 
náčelníkem Frikulínem, výroba triček s Jasnou hvězdou, výroba totemů se Sedícím býkem, 
ošetřování u šamana Ašugamano a další. 

Sportovní dopoledne

V sobotu 31. srpna uspořádala svinovská ODS zábavné dopoledne pro děti na hřišti házené 
TJ SOKOL SVINOV. Počasí všem přálo, a tak téměř 80 dětí soutěžilo ve dvou kategoriích 
(mladší-starší) o co nejlepší výsledky. Hod do pusinky, slalom, střelba ze vzduchovky, jízda v 
autíčkách – to byly disciplíny, ve kterých děti usilovaly o dobré výsledky, protože jejich 
soutěžní průkazky byly zařazeny do losování závěrečné tomboly.
Někteří mladší, po absolvování svých soutěží, šli změřit síly i s těmi staršími.
Dopoledne se vydařilo, domů odcházeli všichni spokojeni.

Zábavné odpoledne

Na neděli 1. září připravila komise pro kulturu, mládež a sport netradiční zábavné odpoledne 
na hřišti u školy. Děti soutěžily v hodu míčkem na cíl, chytaly ryby, chodily na chůdách, 
bravurně zvládaly překážky s pytlem na zádech. Velkou atrakcí byla pro ně jízda v autíčkách i
podívaná na cvičené pejsky. Přestože nebylo možno naplno využít připravený horkovzdušný 
balon, mohly si děti alespoň nasednout do koše a zkusit ovládání hořáků. 
Na akci se také podílel učitelský sbor ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, kynologický klub Ostrava-
-Třebovice a SDH Svinov.

Drakiáda

Dne 15. října bylo krásné slunečné odpoledne a na hřišti za školou na Bílovecké ulici se 
konala drakiáda, kterou pořádá každoročně komise pro kulturu, mládež a sport.
Díky vydařenému počasí se letos na akci sešlo skutečně hodně dětí v doprovodu rodičů,
kteří menším dětem vydatně pomáhali s pouštěním a následně s udržením neposedných
draků. I přesto, že některým dětem zůstal drak viset na stromě, nebo dokonce uletěl úplně, 
všichni odcházeli spokojení domů. Vlastníci tří nejvýše létajících draků dostali dorty a ostatní 
děti drobné sladkosti.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Velikonoční bohoslužby v     kostele Krista Krále

Květná neděle (24. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše svatá: 8,00 a 10,00 hodin
Zelený čtvrtek (28. 3.)
Poslední večeře Páně, Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,
mše svatá: 18,30 a následná adorace do 21,00 hodin
Velký pátek (29. 3.)
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 (30. 3.)
Tělo Pána Ježíše uloženo ve skalní hrobce, vchod zavalen kamenem, hlídán římskými vojáky,
možnost modlitby u „Božího hrobu“: 8,30 – 19,30 hodin
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 20,00 hodin
Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (31. 3.)
průvod vzkříšení: 7,30 hodin a slavná mše svatá: 8,00 hodin
slavná mše svatá: 10,00 hodin (svěcení pokrmů a velikonočních beránků)
Velikonoční pondělí (1. 4.)
mše svatá: 8,00 hodin

Velikonoce v Husově sboru

24. března  10:15 Květná neděle
28. března  17:30 Zelený čtvrtek
29. března  17:30 Velký pátek (zpívané pašije podle Lukášova evangelia)
31. března  10:15 Boží hod velikonoční

Program vánočních bohoslužeb v kostele Krista Krále 

Úterý 24. 12. Štědrý den 
otevírání betléma 15,00 h (možnost odnést si domů betlémské světlo)
půlnoční mše svatá se sborovým zpěvem 24,00 h
Středa 25. 12. Slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h 
možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h
Čtvrtek 26. 12. Svátek sv. Štěpána 
mše svatá v 8,00 h
možnost návštěvy betléma: 9,00 – 16,00 h
Neděle 29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h s obnovou manželských slibů
Úterý 31. 12. Svátek sv. Silvestra (poslední den v kalendářním roce 2013)
mše svatá v 15,00 h na poděkování za uplynulý rok 2013
Středa 1. ledna 2013 Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2014)
mše svatá v 8,00 h a 10,00 h
možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h
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Pondělí 6. 1. Slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů
mše svatá v 17,30 h – bude posvěcena voda, křída a kadidlo
Neděle 12. 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

Vánoční období v Husově sboru ve Svinově

22. prosince  - od 10:15 hodin 4. neděle adventní
24. prosince  - od 22:00 hodin Štědrovečerní bohoslužba
25. prosince  - od 10:15 hodin Boží hod vánoční
26. prosince  - od 10:15 hodin Sv. Štěpán
29. prosince  - od 10:15 hodin Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
5. ledna         - od 10:15 hodin Požehnání do nového roku
12. ledna       - od 10:15 hodin Křest Páně
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VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ

Svatí Cyril a Metoděj ve Svinově

Letos jsme si 5. července připomenuli 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Oslavy této události proběhly na Velehradě a na dalších poutních místech v Čechách,
na Moravě i na Slovensku. V našem regionu to byla především cyrilometodějská pouť na 
Radhošti. 
Pro dokreslení tématu několik informací našeho slezsko-svinovského lokálního charakteru.
1. Dle starých pověstí přišli svatí Cyril a Metoděj i do našich končin – do Slezska.
Jedna z pověstí vypráví o sv. Cyrilovi, který procházel nedaleko Bílovce. Zde v blízkosti obce
Slatina křtil naše předky u studánky, která se po něm dodnes jmenuje „Cyrilka“. 
Jiná pověst popisuje sv. Metoděje, který se při svých misijních cestách ubíral od Opavy k 
Suchým Lazcům. Lazečtí mu tehdy vyšli vstříc, setkali se s ním u potoka tekoucího od 
Komárovských chaloupek ke Komárovu. Jeho vodou byli někteří z nich na místě pokřtěni. 
Potok pak dostal jméno Hošťata, neboť sv. Metoděj takto prý oslovoval své posluchače.
2. Ze skutečných historických cyrilometodějských reálií týkajících se Svinova, je nutno zmínit
první slezskou pouť na Velehrad, která se uskutečnila při příležitosti 1000. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje v roce 1863. Pouť se postupně přes všechny obtíže stala každoroční tradicí.
Z počátku se chodilo pěšky, později se jezdilo vlakem a nakonec i autobusy.
Můžeme předpokládat, že se svinovští těchto poutí zúčastňovali jako součást farnosti Poruba. 
Od roku 1931, kdy byla ve Svinově zřízena samostatná duchovní správa, putovali na Velehrad
v rámci slezské pouti – jak dosvědčuje farní kronika – už jako svinovští farníci. Tyto slezské 
poutě zanikly či přesněji řečeno byly zakázány v roce 1950.
3. Bezprostřední připomínky úcty ke sv. Cyrilu a Metoději jsou ve Svinově dvě.
 V kostele Krista Krále byly v roce 1930 instalovány vitráže s českými zemskými patrony 
včetně sv. Cyrila a Metoděje. Tyto vitráže však byly při osvobozování Svinova na konci 
2. světové války zničeny a při poválečné opravě kostela již nebyly v původním schématu 
obnoveny. V roce 1958 však bylo při výmalbě interiéru kostela na tzv. české nebe včetně sv. 
Cyrila a Metoděje pamatováno. Podle návrhu pana Jana Obšila byli malířem Janem Drhou tito
dva světci namalováni na vítězný oblouk v kostele. Metoděj je oblečen jako biskup, tj. na 
hlavě má biskupskou čepici – mitru, v ruce drží relikviář s ostatky papeže sv. Klimenta, Cyril 
je oblečen jako mnich a drží v ruce knihu – překlad Písma svatého do staroslověnštiny.
Také husitský sbor má ve své výzdobě zobrazení sv. Cyrila a Metoděje. Tapisérii, která je 
umístěná v pravé přední části kostela, vytvořil v letech 1971 – 72 pan Jaroslav Kruis. I když 
umělecké ztvárnění je jiné než v katolickém kostele, jsou atributy vyobrazení obou světců 
stejné: Cyril drží v ruce knihu – bibli, Metoděj relikviář ve tvaru kostela.

 Jan Larisch, svinovský farář

Výročí položení základního kamene

Při bohoslužbě v Husově sboru 1. září přítomní vzpomenuli 80. výročí slavnostního položení 
základního kamene. Průběh tehdejší slavnosti přibližuje starý barevný plakát ve formátu A1.
V sobotu dne 2. září 1933 o 18. hodině na zdejším hřbitově byla uctěna památka padlých 
v boji za svobodu, bratra Jana Jandáska, prvního průkopníka Církve československé husitské 
ve Svinově a okolí a všech zemřelých bratří a sester. O 20. hodině následovalo slavnostní 
představení „POSEL“ od V. Dyka v sokolovně, sehrál spolek „Bratrství“ za režie O. Váci.
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V neděli dne 3. září – v 8 hodin byl koncert na nádraží, v 9 hodin vyšel průvod z Havlíčkovy 
ulice na staveniště, o 10. hodině proběhlo slavnostní položení základního kamene a pak 
bohoslužby, které vykonal biskup Ferdinand Stibor. 
Slavnostní proslov pronesl Karel Vodička, duchovní správce z Rychvaldu.
Odpoledne se konala lidová veselice spojená s koncertem úplné hudby O.S.H.Č. ve Svinově 
za osobního řízení dirigenta Viléma Klose na sokolském hřišti. Vstupné bylo 2.40 Kč.
Na vysvětlenou -  Jan Jandásek (1887 – 1929) zemřel dříve, než se na stavbě kostela začalo 
pracovat, Bratrství byl název vzdělávacího a zábavního spolku, který byl při církvi utvořen v 
roce 1924.
Jak tehdy stavba rostla, dokumentuje to, že 27. října 1933 poprvé zazněly tři zvony z věže 
kostela, byly pojmenovány po Husovi, Farském a Jandáskovi.
Zarámovaná kopie zmíněného plakátu ve formátu A2 visí na stěně Husova sboru.
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OBRAZOVÁ ČÁST

Bruslení

Lyžování na Bílé
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Dětský sportovní den připravený přípravkou národní házené
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Momentky ze Svinovské pouti
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Pietní akt

 

Májové setkání seniorů
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Technický dvůr po rekonstrukci

Výlet do ZOO Lešná – krmení lachtanů
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Sloupsko-šošůvské jeskyně

Zámek Rájec – Jestřebí
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I. setkání jubilantů

II. setkání jubilantů

Hrad Svojanov

43



Zámek Moravská Třebová
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Snímky z „Drakiády“

Vánoční jarmark
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Momentky z mikulášského setkání seniorů
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Předvánoční Praha 

Vánoční strom ve Svinově
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Ruiny garáží v Dubí (minulost), upravený pozemek po zbourání (přítomnost)
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