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ÚDAJE O POČTU OBYVATEL 
 

Ukazatel do 15 let nad 15 let celkem 

 muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem 

Občané ČR 291 290 581 1832 1949 3781 2123 2239 4362 
Cizinci  11 9 20 66 42 108 77 51 128 

Stav k 1.1.2014 302 299 601 1898 1991 3889 2200 2290 4490 

  



POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŢIVOT 
 

Informace z jednání Rady 

Rada městského obvodu Svinov se v roce 2014 sešla na ?  řádných jednáních, přijala mnoho 

usnesení, z nichţ některá jsou uvedena níţe: 

 souhlasila s krátkodobým uţíváním ul. Navrátilovy pro průjezd nákladních aut pro 

potřeby stavby „Silnice III/4785 přeloţka Bílovecké, I. etapa“ v trvání max. 5ti  

pracovních dnů v době mezi 6. a 31. lednem za těchto podmínek – vozidla stavby 

(plná i prázdná) budou dodrţovat max. rychlost 30 km/h při průjezdu a v těchto dnech 

zajistí zhotovitel u křiţovatky Bílovecká x Navrátilova umístění dočasného značení 

upozorňujícího na blízkost základní školy a přecházející děti 

 projednala ţádost 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, sníţení příjmů do 

rozpočtu MOb Svinov za pronájem zastavěných pozemků a příjezd k parkovacímu 

domu je částečně na pozemcích cizího vlastníka 

 rozhodla o záměru pronájmu 16 ks bilbordů umístěných na oplocení kolejiště ČD za 

účelem provozování neosvětleného reklamního zařízení za podmínky, ţe Rada města 

Ostravy vydá předchozí souhlas 

 rozhodla pronajmout místnost v 1. PP objektu na nám. Dr. Brauna pro zřízení 

kanceláře a skladování zboţí, souhlasila s provedením navrţených stavebních úprav na 

náklady pronajímatelky M. Krestové a rozhodla uzavřít s ní nájemní smlouvu  

 rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení  

v budově Technického dvoru“ zhotoviteli Novamolimen, s.r.o. Nad Porubkou 838, 

O.Svinov za cenu nejvýše přípustnou 127.367,81 Kč + DPH a uzavřít s ním smlouvu  

o dílo 

 souhlasila s vedením objízdné trasy z důvodu realizace stavby „Mostní objekt na 

silnici 1. května přes místní náhon v O.Polance“ 

 schválila organizační řády příspěvkových organizací ZŠ a MŠ O.Svinov, ZUŠ 

Dobroslava Lidmily a Technického dvoru, a to s účinností od 1.3.2014 

 schválila plán oprav domovního a bytového fondu MOb Svinov na rok 2014 

 rozhodla o konání pietního aktu k 69. výročí osvobození Svinova dne 29. 4. 2014  

v parku ČSA v 16 hodin 

 schválila podání ţádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační 

program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových forem chování dětí a mládeţe. 

Název projektu „Malý průvodce velkými nástrahami“ pro školní rok 2014/2015 

v cílové částce 89 000,- Kč 

 vzala na vědomí předloţená kritéria a pokyny ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov pro přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 

 projednala vyhodnocení cenových nabídek na zakázku malého rozsahu „Dodávka 

nábytku do ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov“, rozhodla zadat tuto zakázku uchazeči Hynek 



Vaníček Opava za cenu nejvýše přípustnou 742 975,- Kč bez DPH a ukládá řediteli ZŠ 

a MŠ Ostrava – Svinov uzavřít smlouvu o dílo s tímto dodavatelem 

 projednala vyhodnocení cenových nabídek na zakázku malého rozsahu „Instalace 

etáţového topení v bytech č. 7 na Bílovecké 118, č. 2 na Bílovecké 155 a č. 5 na Bří. 

Sedláčků 352“, rozhodla zadat tuto zakázku uchazeči Bytprům Ostrava za cenu 

nejvýše přípustnou 195 047,- Kč a DPH a uzavřít s ním Smlouvu o dílo 

 projednala vyhodnocení cenových nabídek na provádění havarijních oprav místních 

komunikací III. a IV. třídy, rozhodla zadat tuto zakázku uchazeči STAVEX Ostrava v 

rozsahu dle cenové nabídky a uzavřít s ním rámcovou smlouvu o dílo 

 projednala Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u MOb 

Svinov ze dne 25.3.2014 dle přílohy č. 1 a ukládá starostce předloţit tento protokol 

Zastupitelstvu MOb Svinov 

 vzala na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-3/2014 a ukládá starostce 

předloţit ji Zastupitelstvu MOb Svinov 

 vzala na vědomí stíţnosti občanů na neudrţování čistoty a pořádku na pozemcích p.č. 

1006/14 a 3116 v k.ú. Svinov (naproti nádraţí) a ukládá pokutu společnosti CLEUS 

NOVA (pozemky jsou jejím vlastnictvím) ve výši 10 000,- Kč 

 projednala předloţenou projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Rozšíření 

parkovacích stání na ul. E. Trioletové“ zpracovanou společností Ostravské 

komunikace, a.s., souhlasí s dokumentací a s umístěním stavby bez připomínek 

 souhlasila s opravou sochařské výzdoby budovy ZŠ Bílovecká 1 a rozhodla zaslat 

výzvu k podání cenové nabídky na opravu (figurální vysoký reliéf J. A. Komenský a 

reliéf ve štítu budovy) firmám – M. Kuchař, Vělopolí, M. Bocek, Vendryně, MgA. J. 

Gajda, Ph.D. Ostrava- Poruba, MgA. BcA. T. Skalík, Radkov a MgA. M. Mullerová, 

Ostrava – Poruba 

 projednala a doporučila Zastupitelstvu MOb Svinov rozhodnout o podání ţádosti o 

poskytnutí dotace z programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních 

škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ na akci „Nová mateřská škola na ul. 

Stanislavského, Ostrava Svinov“ za podmínky předchozího souhlasu Rady města 

Ostravy 

 rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Sanace hydroizolace a 

navazujících konstrukcí v suterénu byt. domu na ul. Bří. Sedláčků 55“ se společností 

Saton, s.r.o. (vítěz soutěţe přes eCentre) za cenu nejvýše přípustnou 880 000,- Kč + 

DPH v zákonné výši 

 rozhodla vydat mimořádné číslo Svinovského hlasatele k podzimním volbám do 

Zastupitelstva MOb Svinov s obsahem prezentace stran a hnutí ve formátu A4, barva 

černobílá, uzávěrka příspěvků 8.9.2014 

 schválila aktualizaci poţadavků na kapitálový rozpočet SMO pro rok 2015 a 

kapitálový výhled na léta 2016 – 2018 

 souhlasila s uţitím znaku Svinova na skládací a nástěnné mapě vydané k 750. výročí 

první zmínky o vsi Svinov 



 rozhodla zadat opravu figurálních reliéfů na budově ZŠ Bílovecká 1 uchazeči M. 

Bocek, Vendryně za cenu nejvýše přípustnou 224 455,- Kč včetně DPH a uloţila 

řediteli ZŠ a MŠ uzavřít s ním smlouvu o dílo 

 rozhodla zadat veřejnou zakázku „Výměna poškozených skleněných výplní na 

svinovských mostech“ společnosti mmcité + , a.s. Bílovice za cenu 138 705,- Kč bez 

DPH a uloţila řediteli TD uzavřít s nimi smlouvu o dílo 

 vzala na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1- 6/2014 

 projednala ţádost obyvatel ul. Jelínkova o umístění dvou kusů dopravních zrcadel na 

křiţovatku ulic Jelínkovy a Dr. Kudely a odsouhlasila jejich umístění dle návrhu a 

cenové nabídky společnosti KOPEČNÝ – K + K 

 rozhodla zadat zakázku „Rozšíření parkovacích stání na ul. E. Trioletové“ vítězi 

výběrového řízení přes eCentre Milanu Jarošovi, Bílovec za cenu nejvýše přípustnou 

801 000,- Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít s ním Smlouvu o dílo 

 

Informace ze zasedání Zastupitelstva 
 

Během roku se Zastupitelstvo MOb Svinov sešlo na 5 řádných zasedáních a v jejich průběhu 

mimo jiné: 

 schválilo změnu zřizovacích listin a jejich úplné znění u příspěvkových organizací: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, Základní umělecká škola 

Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov a Technický dvůr Ostrava Svinov 

  projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva MOb Svinov ke dni 

24.2.2014 

  uloţilo finančnímu výboru provést kontrolu veřejné zakázky P14V – 01 na 

oprávněnost rozpočtových poloţek a jejich výše v objemech podepsané smlouvy  

o dílo 

 uloţilo kontrolnímu výboru provést kontrolu veřejné zakázky P13V – 18, zda 

prováděné procesní úkony při vyhodnocování pořadí nabídek z výzvy a jejich 

zavedení do smlouvy o dílo nebyly v rozporu se směrnicí č. 2/2012, kterou se vydávají 

zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 projednalo nabídky na odkoupení domu na ul. Nad Porubkou 113/16 včetně pozemku, 

rozhodlo prodat nemovitosti a uzavřít kupní smlouvu se společností GROS 

HYDROSERVIS s.r.o. za cenu 1 150 000,- Kč 

 vzalo na vědomí zápis z 12. jednání finančního výboru a schválilo jeho plán činnosti 

na 3. čtvrtletí roku 2014 

 schválilo celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2013, souhlasilo bez výhrad 

 schválilo účetní uzávěrku MOb Svinov za účetní období 1.1. – 31.12.2013 a vzalo na 

vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 2013 

 stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 na 19 členů 

 projednalo zápisy z 22., 23. 24. a 25. jednání kontrolního výboru a protokol o 

provedené kontrole veřejné zakázky P13V – 18 dle usnesení ZMOb Svinov číslo 

217/17/14 ze dne 12.3.2014  



 

 rozhodlo podat ţádost o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy na akci „Nová mateřská škola na ul. Stanislavského, Ostrava – Svinov“ 

 

 

Pietní akt 

 

V úterý 29. dubna u příleţitosti 69. výročí konce II. světové války se konal v sadu 

Československé armády pietní akt s kladením kytic u pomníku padlých. Po projevu paní 

starostky, kulturního vystoupení dětí ze ZUŠ poloţili členové Rady MOb a další představitelé 

politických stran kytice k pomníku padlých. 

Volby do Evropského parlamentu 
 

Ve dnech 23. a 24. května se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Opět proběhly ve 

třech okrscích na třech místech, a to ve školách na Bílovecké 1 a 10 a školce na E. Rošického, 

účast byla velmi nízká, pouze 22,94 %. 

Výsledky voleb: 

 

Pořadí Název Počet hlasů % 

1.  ČSSD 160 19,48 

2.  ANO 2011 134 16,32 

3.  ODS 119 14,49 

4.  KSČM 91 11,08 

5.  KDU - ČSL 84 10,23 

6.  Koalice TOP 09 a STAN 83 10,10 

 

Svinovská pouť 

 

Ve dnech 20. – 22. června se konala před kostelem Krista Krále oblíbená Svinovská pouť. 

Byla zahájena v pátek odpoledne vystoupením skupin OPERTON, That´s All a VICTORIA. 

V sobotu odpoledne po úvodním slově paní starostky Poštové vystoupily děti ZŠ a MŠ 

Ostrava-Svinov, dětský pěvecký sbor Zvonoklíček ZUŠ D. Lidmily Svinov, následovala 

skupina ARGEMA a kapela Loud and Roll. Sobotní program byl zakončen tanečním večerem 

s hudbou PROXIMA Orchestra. V neděli následoval dopolední koncert dechové hudby pod 

vedením Jiřího Adamce. Pro malé návštěvníky po celou dobu konání byly připraveny 

oblíbené atrakce – kolotoč, autíčka, skákací hrad a jiné. Pro dospělé stánky s občerstvením 

alko i nealko, grilované klobásky, bramboráky, koláče a další dobroty. Počasí přálo a tak se 

všichni těší na další pouť. 

 

Komunální volby 

 

V pátek 10. a sobotu 11. října se uskutečnily komunální volby. Proběhly ve třech okrscích 

číslo 21001, 21002 a 21003, a to ve školách na ulici Bílovecká 1 a 10 a školce na ul. Evţ. 

Rošického. Voleb se zúčastnilo 1710 občanů, účast byla 46,85 %. 



Výsledky voleb: 

 

Pořadí Název Počet hlasů % Počet mandátů 

1. ODS 5595 19,80 4 

2. ČSSD 5387 19,06 4 

3. Ostravak 3742 13,24 3 

4. KDU - ČSL 3153 11,16 2 

5. KSČM 2462 8,71 2 

6. Starostové a nezávislí 2437 8,62 2 

7. Fair play - HNPD 2150 7,61 1 

8. Nezávislí 1940 6,86 1 

 

Zvolení zastupitelé: 

ODS -  Ing. Eva Poštová, CS., Ing. Jiřina Broulíková, Mgr. Viktor Kojdecký, Lumír Pščolka   

ČSSD -  Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Hana Hauptová, Ing. Pavlína Kuráňová, Ph.D., 

              Ing. Radim Smetana  

Ostravak – Zdeňka Popková, Ing. Tomáš Pastrňák, MBA, Ing. Daniel Ţitník 

KDU – ČSL – Ing. Eduard Dvorský, Martin Machač 

KSČM – Jiří Kusýn, Jaroslava Pustějovská 

Starostové a nezávislí – Ing. Helena Wieluchová, MUDr. Ludmila Gelnarová 

Fair play – HNPD – Ing. Simona Bonková 

Nezávislí – Radmila Jančíková 

 

Senátní volby 

 

V pátek 10. a sobotu 11. října se také uskutečnilo I. kolo senátních voleb, volební okrsky byly 

totoţné s okrsky komunálních voleb, volební účast 44,67 %. Kandidovalo 11 kandidátů: 

doc. MUDr. Peter Koliba CSc. za ANO 2011, Ing. Petr Mihálik za ČSSD, Mgr. Radim 

Ţebrák Ph.D. za hnutí Ostravak, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo za KDU-ČSL, Petr Gajdáček za 

KSČM, Ing. Pavel Bartoš za ODS, Ing. Petr Chodura za Toryové, Mgr. Jiří Joneš za TOP O9,  

Bc. Věra Racková za Ostravské fórum, MUDr. Petr Guziana za SPO (Strana práv občanů) a 

RNDr. Radoslav Štědroň za SP (Strana práce). Do druhého kola postoupili doc. MUDr. Peter 

Koliba CSc. za ANO 2011 a Ing. Petr Mihálik za ČSSD. 

Za týden, ve dnech 17. a 18. října, se konalo II. kolo senátních voleb, zúčastnilo se 17,57 % 

voličů. Senátorem byl zvolen doc. MUDr. Peter Koliba CSc. za ANO 2011. 

 

 

 

  



HOSPODAŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU 
 

Schválený rozpočet městského obvodu 
   v tis. Kč 

PŘÍJMY celkem 42 688 

BĚŢNÉ daňové   4 021 

              nedaňové (poskytované sluţby, pronájmy) 12 624 

PŘIJATÉ TRANSFERY 26 043 

KAPITÁLOVÉ           0  

Konsolidace příjmů - 340 

FINANCOVÁNÍ  celkem 4 671 

CELKOVÉ ZDROJE 47 019 

 

BĚŢNÉ výdaje celkem 40 943 

Konsolidace výdajů    - 340 

Běţné výdaje po konsolidaci 40 603 

KAPITÁLOVÉ výdaje celkem   6 416 

VÝDAJE CELKEM 47 019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČINNOST PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ A DRUŢSTEV 

  



VÝSTAVBA A BYTOVÁ SITUACE 
 

Sad Míru – revitalizace zahájena 

 

V roce 2009 podal Městský obvod Svinov ţádost o dotaci na projekt „Revitalizace Sadu Míru 

ve Svinově“ v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. V pondělí 2. června bylo 

slavnostně předáno staveniště a zmíněná stavba tím byla zahájena. 

Řešené území představuje prostor před kostelem a Sad Míru. Koncepce návrhu Sadu Míru 

vytváří nové moţnosti vyuţití a zatraktivnění prostoru, akceptuje základní architektonické 

řešení stávajícího parku, revitalizuje poškozenou a přestárlou zeleň. Budou obnoveny a 

doplněny chybějící části chodníků, vybudována odpočívadla. Plánovaný termín dokončení 

je podmíněn nutností provádět část práci v období vegetativního klidu a je smluvně stanoven 

na 31.5.2015. 

Celá akce je financována meziresortní komisí ministerstev financí a průmyslu – obvod Svinov 

se na této akci finančně nepodílí vůbec. 

 

Opravy bytového fondu 

 

Během roku probíhaly průběţně rekonstrukce systémů vytápění a ohřevu vody v některých 

bytech, stávající topidla Gamat a plynové resp. elektrické ohřívače vody byly nahrazeny 

kompletními systémy etáţových topení s pouţitím kombinovaných plynových turbo kotlů.  

Doplnit kde a za kolik 

 

Zateplení a výměna oken 

 

V obou budovách škol, tj. na Bílovecké č. 1 a 10 a ve školce na ulici Polanecká č. 92 bylo 

provedeno zateplení a výměna oken.  

Hodnota prací : Bílovecká 1 4.281.771,- Kč 

 Bílovecká 10 9.045.027,- Kč 

 Polanecká 92 3.395.585,- Kč 

Na budově školy Bílovecká 1 byla zrekonstruována socha J.A. Komenského a reliéf ve štítu. 

 

Oprava hydroizolace 

 

Na bytovém domě na ulici Bratří Sedláčků č. 55 byla provedena sanace hydroizolace včetně 

podřezání základních konstrukcí. Dopsat další info 

  



DOPRAVA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

  



ŠKOLSTVÍ 
 

Zápis do prvních tříd 

 
Ve dnech 15. – 16. ledna proběhl na naší základní škole zápis do budoucích prvních tříd, 

zúčastnilo se jej celkem 68 dětí nejen ze svinovských mateřských škol, ale i z jiných částí 

Ostravy a okolí. Většina dětí se prezentovala přednesem libovolně zvolené básničky, říkanky 

či zpěvem oblíbené písničky. Budoucí prvňáčci si na památku odnesli kromě dárečků, také 

omalovánku a pamětní list, jenţ jim bude tento významný den připomínat. 

 

Lyţování s úsměvem 
 

V pondělí 10. února vyrazily děti ze všech tří mateřských škol na lyţařský kurz na Vaňkův 

kopec.  Sníh byl sice jen na sjezdovce a v blízkém okolí, ale to vůbec nevadilo. Kaţdý den 

děti vítali vţdy usměvaví a trpěliví instruktoři, kteří je měli rozdělené do skupin podle 

lyţařského umění. A tak se po kopci proháněla skupina draků, včeliček, lvíčků, tuleňů i 

ţabiček. Snaha všech byla zúročena v pátek na závodech ve slalomu, následovalo slavnostní 

vyhlášení, diplom a sladké medaile. 

 

Velikonoční dílny 
 

V mateřské škole na ulici Polanecká se 14. dubna uskutečnila jiţ tradiční akce Velikonoční 

dílny, na které děti spolu se svými rodiči vyráběly krásné velikonoční ozdoby. Letos to byly 

slepičky, závěsná kuřátka a beránci z vaty. 

 

Memoriál Marka Bílého 
 

Ve dnech 16. a 25. dubna se jiţ po osmé konala školní sportovní soutěţ s názvem Memoriál 

Marka Bílého. Letos se ho zúčastnili ţáci 4. - 9. tříd, chlapci soupeřili ve florbalu, starší dívky 

se utkaly v přehazované, mladší děvčata se vrátila k vybíjené. V mladší kategorii děvčat 

zvítězilo druţstvo 7. B třídy a ve starší kategorii druţstvo 8. třídy. V mladší kategorii chlapců 

zlato vybojovalo druţstvo třídy 6. A a ve starší kategorii druţstvo 9. A třídy. Ve florbalu 

zvítězili chlapci 5. A, ve vybíjené dívky 5. B. 

28. května proběhlo finále Memoriálu Marka Bílého mezi vítězným druţstvem naší školy 

a partnerských škol ZŠ Heleny Salichové Ostrava - Polanka, ZŠ a MŠ Ostrava – Krásné Pole, 

ZŠ Ostrava – Petřkovice a Gimnazjum z Oddzialami Integracyjnymi nr 7 im. Czeslawa 

Milosza w Rybniku. Vítězství tohoto sportovního turnaje partnerských škol patřilo našim 

ţákům, kteří kromě pohárů za první místo získali i další věcné ceny. 

 

Projekt „Škola váţně i neváţně“ 
 

Letos získala Základní škola finanční prostředky z rozpočtu města na realizaci zmíněného 

projektu, ten se skládá z několika jednodenních projektových dnů a prevenčních workshopů. 

V rámci projektového dne „Vítání jara“ konaného 16. dubna, byla obnovena stará lidová 

tradice - vynášení „Mařeny“. „Mařenu“ vyrobili ţáci prvního stupně z dřevěného kříţe, sena, 

plátna, ozdobili náhrdelníkem z vyfouknutých vajec, zástěrou a šátkem. Za zpěvu byla 

„Mařena“ nesena v čele průvodu dětí, potom upálena a vhozena do Porubky.  



22. dubna proběhl projektový den nazvaný „Země 2014“. Zúčastnili se ho všichni ţáci třetího 

aţ pátého ročníku, kteří v průběhu dopoledne prošli pět stanovišť – učebnu fyziky, dílny a 

další tři stanoviště zaměřená na ekologii a přírodovědu. 

V květnu probíhal projektový den „Příroda kolem nás“. Někteří ţáci poznávali přírodu v 

nejbliţším okolí školy, tři třídy se vydaly za poznáváním přírody do ZOO.  

28. května se uskutečnil sportovní turnaj partnerských škol ve florbalu. Kromě dětí z naší ZŠ  

se ho účastnili ţáci ZŠ Heleny Salichové Ostrava-Polanka, ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole a 

Gimnazjum z Oddzialami Integracyjnymi nr 7 im. Czeslawa Milosza w Rybniku. Vítězství 

patřilo našim ţákům, ti kromě poháru za první místo získali i další věcné ceny.  

 

 

 

  



SLUŢBY, OBCHOD A PODNIKÁNÍ 

 

Nová dětská ordinace 

 

Dne 1. února byla otevřena ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ve věku od 0 – 19 

let, vlastní ji MUDr. Bohumila Štěpánová. Ordinace je umístěna v domě č.p.369 na Náměstí 

Dr. Brauna. 

 

Technický dvůr sváţí bioodpad 

 
Od března letošního roku bylo na Technickém dvoře připraveno nové vozidlo Bonetti se 

čtyřmi kontejnery pro svoz bioodpadu. Tyto nádoby jsou označeny nápisy BIOMASA a 

POUZE TRÁVA A LISTÍ, číslem a logem TD Svinov a jsou umístěny od pondělka do pátku 

(dle potřeby) v období březen aţ listopad ve 4 vytipovaných lokalitách Svinova. V průběhu 

týdne denně měnily stanoviště tak, aby je co nejvíce občanů v daném místě mohlo vyuţít při 

úklidových pracích. O přesném rozmístění byli občané informováni místním rozhlasem. 

 

Jarní sběr velkoobjemových odpadů 

 

Ve dnech 12. – 15. května se uskutečnil jarní sběr velkoobjemového komunálního odpadu, a 

to dle níţe uvedeného rozpisu. 

Kontejnery pro velkoobjemový odpad byly přistaveny: 

12.5.                                ul. Psohlavců                                 naproti domu čp. 422 

přistavení do 10,00         ul. Lelkova                                    konec komunikace (parkoviště) 

                                        ul. Stanislavského                         nad parkem naproti domu čp. 528 

13.5.                                ul. Mičurinova                              křiţovatka s ul. Tichou (parkoviště) 

odvoz nejdříve v 8,00     ul. Bílovecká                                 mezi domy čp. 115 a 117 

                                        ul. Stanislavského                         naproti domu čp. 582 

 

13.5.                                ul. Polanecká                                vjezd vedle domu čp. 1/68 

přistavení do 10,00         ul. F. a A. Ryšových          křiţovatka ulic F.a A. Rýšových a V Dubí 

                                        ul. Bří Sedláčků                           parkoviště u potravin Jarmar 

14.5.                                ul. Polanecká                                naproti prodejny AutoProgres 

odvoz nejdříve v 8,00     ul. Luční                                       naproti Rybaspolu 

                                        ul. Elektrárenská                          před telefonní budkou 

 

14.5.                                ul. Jelínkova                                 na křiţovatce s ul. Dr. Kudely 

přistavení do 10,00         ul. E.Rošického                            u křiţovatky s ul. E.Trioletové 

15.5.                                ul. E.Rošického                            před domem čp. 1072/2 - obratiště 

odvoz nejdříve v 8,00     ul. Urbaníkova                             parkoviště nad Domem sluţeb 

 

Zubní lékařka ve Svinově 
 

Po dlouhých letech byla 2. června opět otevřena zubní ordinace, vlastní ji MUDr.  Eva 

Pröschlová, dříve ordinovala v Polance. Nájemní smlouvu s městským obvodem má paní 



doktorka podepsanou na 30 let, do rekonstrukce a zařízení ordinace investovala nemalé 

finanční prostředky. Ordinace je umístěna v domě č.p. 369 na Náměstí Dr. Brauna. 

 

Bezplatné Wi-Fi 

 
Pro potřeby svinovských občanů bylo zřízeno šest veřejných bezdrátových přístupových  

Wi-Fi bodů pro připojení k internetu. Umístění přípojných míst: 

1. Park před zdravotním střediskem na náměstí Dr. Brauna 

2. Prostory před kostelem Krista Krále 

3. Park ČS. Armády 

4. Areál fotbalového hřiště TJ Vítkovice--Svinov 

5. Areál házenkářského hřiště TJ Sokol Svinov 

6. Areál hřiště na ulici E. Rošického za Kauflandem  

Připojení po zadání hesla je zdarma. Heslo je společné pro všechny přístupové body, obnova 

hesla bude 4 x ročně a bude vţdy uvedena ve Svinovském hlasateli. 

 
Podzimní sběr velkoobjemových odpadů 

 

Ve dnech 21. – 24. října se uskutečnil sběr velkoobjemového komunálního odpadu, a to dle 

níţe uvedeného rozpisu. 

Kontejnery pro velkoobjemový odpad byly přistaveny: 

21.10.                              ul. Psohlavců                                 naproti domu čp. 422 

přistavení do 10,00         ul. Lelkova                                    konec komunikace (parkoviště) 

                                        ul. Stanislavského                         nad parkem naproti domu čp. 528 

22.10.                              ul. Mičurinova                              křiţovatka s ul. Tichou (parkoviště) 

odvoz nejdříve v 8,00     ul. Bílovecká                                 mezi domy čp. 115 a 117 

                                        ul. Stanislavského                         naproti domu čp. 582 

 

22.10.                              ul. Polanecká                                vjezd vedle domu čp. 1/68 

přistavení do 10,00         ul. F. a A. Ryšových          křiţovatka ulic F.a A. Rýšových a V Dubí 

                                        ul. Bří Sedláčků                           parkoviště u potravin Jarmar 

23.10.                              ul. Polanecká                                naproti prodejny AutoProgres 

odvoz nejdříve v 8,00     ul. Luční                                       naproti Rybaspolu 

                                        ul. Elektrárenská                          před telefonní budkou 

 

23.10.                              ul. Jelínkova                                 na křiţovatce s ul. Dr. Kudely 

přistavení do 10,00         ul. E.Rošického                            u křiţovatky s ul. E.Trioletové 

24.10.                              ul. E.Rošického                            před domem čp. 1072/2 - obratiště 

odvoz nejdříve v 8,00     ul. Urbaníkova                             parkoviště nad Domem sluţeb 

 



VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
 

Nebezpečí z války 

 

Při výkopových pracích u školy Bílovecká 1 byla dne 1. října nalezena letecká puma z druhé 

světové války. Policisté nejprve uzavřeli ulice Bílovecká a Nad Porubkou, později rozšířili 

uzavřený prostor na 200 metrů v okruhu nálezu. Z přilehlých budov evakuovali všechny 

obyvatele, bylo jich celkem 75. Přivolaný policejní pyrotechnik potvrdil, ţe se jedná o aktivní 

leteckou pumu FAB 50 sovětské výroby pocházející z II. světové války. Po necelé hodině, 

během níţ bylo mimo jiné nutno pro bezpečnou manipulaci výkop rozšířit, pyrotechnik 

munici deaktivoval vynětím iniciačního zařízení. Provoz na komunikacích byl obnoven okolo 

17.30 hodiny. 

  



 



KULTURA A OSVĚTA 

 

Lidový ples 2014 

 

Zdejší plesovou sezonu zahájil Lidový ples pořádaný 10. ledna. Dobrá hudba, široká nabídka 

občerstvení, kvalitní kuchyně paní Spáčilové a tombola přilákaly do sálu vedle hřiště hosty 

domácí i přespolní. 

 

Pionýrské plesy 

 

Pionýrská skupina Ještěr Svinov uspořádala koncem ledna dva plesy. V sobotu 25. to byl ples 

pro dospělé se ţivou hudbou, zajištěným občerstvením, večeří a bohatou tombolou. V neděli 

26. následoval maškarní ples pro děti rovněţ s hudbou, občerstvením a tombolou. Obě akce se 

uskutečnily ve společenském sále vedle fotbalového hřiště. 

 

Sousedský ples 

 

Tradiční Sousedský ples se tradičně konával ve společenském sále vedle fotbalového hřiště. 

Bohuţel letos museli pořadatelé řešit problém menší účasti, a proto přesunuli konání plesu do 

menších prostor, a to do sálu restaurace U Vlka. Příjemné prostředí, vzorná obsluha, výborná 

večeře a bohatá tombola – to vše potěšilo všechny přítomné. K tanci a poslechu hrála skupina 

Proměny Honzy Hanibala. 

 

Hasičské plesy 

 

Sbor dobrovolných hasičů Svinov uspořádal dva plesy, první 15. února s kapelou LORD a 

druhý maškarní na téma „Svět zvířat“ o měsíc později 15. března (kapela Ţízeň), oba se 

konaly ve společenském sále vedle fotbalového hřiště. Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení 

a oblíbená tombola. 

 

Pasování prvňáčků v knihovně 

 
Knihovna města Ostravy pořádá tradičně vţdy první týden v březnu Týden prvňáčků, letos 

proběhl jiţ devátý ročník. Ţáci prvních tříd se mohli zdarma přihlásit do knihovny a nechat se 

slavnostně pasovat na čtenáře knihovny. 

V pondělí 3. března byli slavnostně pasováni na čtenáře naši ţáčci prvních tříd ve svinovské 

pobočce. Při této příleţitosti je navštívila oblíbená spisovatelka dětských knih paní Lenka 

Roţnovská, která si pro děti připravila zábavný program. Pak za dětmi dorazil drak, který 

společně s nimi sloţil Přísahu Království knih. 

Za zvuků slavnostních fanfár pasovala děti mečem paní místostarostka Ing. Jiřina Broulíková 

na čtenáře knihovny. Děti se podepsaly do kroniky, získaly čtenářský průkaz a drobné dárky.  

 

Plánované akce v knihovně 



 

Na období od dubna do června připravila místní pobočka Knihovny MMO bohatý program: 

DUBEN 

Za pomlázkou do knihovny 8. 4.  - 14:00-17:00 

Den Země 24. 4. 

- Čtenář zahradníkem 

- Kniţní dýchánek 

Rodinný zahrádkářský kviz 1. 4. – 29. 4.  

Šifrujeme s Vrťapkou I. 1. 4. – 29. 4.  

 

KVĚTEN 

Výstava fotografi í Jaroslava Spišáka 5. 5. – 25. 6.  

Záhadné květináče 6. 5. – 14:00-17:00 

Šifrujeme s Vrťapkou II. 2. 5. – 30. 5.  

 

ČERVEN 

Znáš svého psa? 2. 6. – 30. 6.  

Pátračka Svinov 19. 6.  – 16:00 

 

Nocování ve svinovské knihovně 

 
Naše knihovna se letos poprvé zapojila do projektu Noci s Andersenem, jehoţ 14. ročník se 

konal z pátku 4. na sobotu 5. dubna v 16 zemích světa. Tentokrát zvolili pořadatelé detektivní 

téma s komisařem Vrťapkou. V knihovně nocovalo 15 dětí, 2 knihovnice a jeden dobrovolný 

fotograf. 

 

Výlet do ZOO Brno 
 

V neděli 18. května uspořádala Komise pro kulturu, mládeţ a sport při Radě MOb Svinov 

výlet do ZOO Brno pro děti s doprovodem rodičů. V půl osmé ráno vyrazili účastníci od 

úřadu za zvířátky. Pěkný záţitek bohuţel kolem poledne pokazilo počasí, začalo totiţ pršet.  

Nejeli proto ani na plánovanou prohlídku hradu Špilberk. I kdyţ byl výlet zkrácený a napůl 

deštivý, byli účastníci spokojeni. 

 

Smaţení vaječiny 
 

V pátek 27. června odpoledne se na Bečkárně uskutečnilo tradiční smaţení vaječiny. Bylo 

hojně navštíveno domácími i přespolními občany, protoţe vyšlo také počasí. Spotřeba vajec 

byla veliká, rovněţ tak spokojenost přítomných. 

 

Poznávací zájezdy 
 

Komise pro občanské záleţitosti uspořádala pro seniory dva poznávací zájezdy. V červnu 

navštívili Jiţní Moravu, prohlédli si Stráţnici a mnozí zavzpomínali na svá vystoupení na 

folklorních slavnostech se souborem Opavica. Projeli se po Baťově kanálu, navštívili 

skanzen, obdivovali se oskeruším a zakoupili výrobky z tohoto pro mnohé neznámého ovoce. 

Návštěva zámku v Miloticích jen umocnila příjemné záţitky z celého dne. 



V září poznávali krásy barokního zámku v Nových Hradech, dále muzeum cyklistiky a 

zejména dámy si prohlédly nádherné anglické klobouky. V zámku je i krásná zahrada 

s labyrintem. Následně se přesunuli do Litomyšle, kde obdivovali renovované klášterní 

a zámecké zahrady, prohlédli si zámek i výstavu soch Olbrama Zoubka. 

  



SOCIÁLNÍ PÉČE 

  



TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
 

Národní házená – hodnocení zimní části 

 

Všechna mládeţnická druţstva odehrála dvoukolový Zimní halový přebor. Mladší ţačky 

skončily na 2. místě, mladší ţáci a starší ţáci skončili na místě třetím, dorostenci a starší 

ţačky obsadili shodně 4. místo. Druţstva ţen a muţů se zúčastnila turnajů v rámci Českého 

poháru, ani jedno druţstvo však nepostoupilo do semifinále. 

Druţstvo ţen dokázalo vyhrát zimní halový přebor severomoravské oblasti. 

K 1. lednu 2014 má oddíl národní házené registrováno 122 členů. 

 

Turnaj osvobození 
 

Dne 17. května se v tělocvičně ZŠ Bílovecká konal 18. ročník volejbalového turnaje 

smíšených druţstev „O pohár starostky“ k 69. výročí osvobození Svinova. Uspořádal ho oddíl 

volejbalu TJ Sokol Svinov jiţ tradičně za podpory MOb Svinov a osobní účasti starostky. 

Turnaje se zúčastnilo 5 druţstev - tři domácí svinovská a pozvaná druţstva z Hrabůvky 

a Vřesiny u Hlučína. Po tuhých bojích se na prvních třech místech umístila domácí druţstva 

a putovní pohár tak zůstal ve Svinově. 

 

Hasičské slavnosti 

 

V sobotu 31. května proběhly v areálu hasičské zbrojnice slavnosti u příleţitosti 125. výročí 

zaloţení jednotky v obci. Pro tento účel byla zajištěna ukázka hasičské techniky - nejstarším 

vystaveným kusem byla hasičská koňka z roku 1906 zapůjčená od SDH Plesná (s ní Plesenští 

hasiči předvedli improvizovaný zásah). Z hasičského muzea byl zapůjčen přívěsný vozík  

z roku 1939, z Lubojat dojela Tatra 805 z roku 1956, z Dolní Lhoty Tatra CAS 148 a  

svinovská technika v podobě Avie DA 30 a CAS 32 Tatra 815. 

V rámci slavnosti se také konal Dětský den – byla pro ně připravena soutěţní stanoviště. Děti 

si také mohly zaskákat na trampolíně a skákacím hradě, povozit se na poníkovi, projet se na 

mini čtyřkolce, nechat si namalovat obrázek na obličej. 

 

Dětské odpoledne 

 

Na závěr letních prázdnin, v sobotu 30. srpna, uspořádalo místní sdruţení ODS zábavné 

odpoledne pro děti, a to na hřišti házené. Sportovní soutěţe byly rozděleny na dvě kategorie, 

pro menší a větší děti.  

 

Zábavné odpoledne 

 

Komise pro kulturu, mládeţ a sport při RMOb Svinov uspořádala v neděli 7. září zábavné 

odpoledne pro děti u příleţitosti zahájení školního roku. Na hřišti za školou byla pro ně 

připravena stanoviště, kde plnily různé úkoly, za coţ byly odměněny drobnými sladkostmi.  

Stráţníci městské policie si pro děti připravili ukázku výcviku sluţebního psa a mohly se také 

vyfotit na jezdeckých koních. 



  

NÁBOŢENSKÝ ŢIVOT 
 

80 let Husova sboru v Ostravě – Svinově 
 

Letos uplynulo 80 let od dostavění a slavnostního otevření Husova sboru. Jiţ počátkem 20. let 

minulého století se začala organizovat Církev československá (od r. 1971 s přívlastkem 

husitská) v novém státním útvaru. Také ve Svinově se ustavila v roce 1924 náboţenská obec, 

zejména péčí a obětavostí Jana Jandáska, Vincencie Součkové – Míčkové, Karla Šajnara, 

Františka Urbaníka, Josefa Vorvy, Rudolfa Klimeše a prvního ustanoveného duchovního 

správce Rudolfa Paříka. Trvalo dalších deset let, neţ se povedlo dostavět budovu sboru, do té 

doby byly vyuţívány prostory v místní měšťance – kreslírna a tělocvična. 

Stavba Husova sboru spadá do sloţitého období 30. let, kdy Československo bylo zasaţeno 

těţkou hospodářskou krizí. Stát přestal vyplácet subvence, které do té doby pomohly na svět 

mnoha sakrálním budovám. Stavba Husova sboru se mohla udát jen nesmírnou obětavostí a 

pílí věřících, ale stala se příleţitostí pro výdělek u většiny místních ţivnostníků a firem.  

Spousta materiálu se pořídila se slevou a práce byly vykonány někdy i zdarma, nebo za cenu 

minimální. Zapojili se všichni - muţi, ţeny, staří, mladí.  

Dne 8. července 1934 byl Husův sbor slavnostně otevřen biskupem ostravským Ferdinandem 

Stiborem. Na sklonku roku se dostavěla i farní budova, do které se mohl přestěhovat Rudolf 

Pařík. Dobu euforie však zanedlouho vystřídala okupace a válečná léta, která se v dubnu 1945 

stala pro kostel téměř osudnou. Po náletech a střelách kaťušemi byl Husův sbor z 50 % 

poškozen, coţ bylo nejvíce ze všech sborů v Ostravě a okolí. 

Nově příchozí farář Otakar Jurek s manţelkou Vlastou v součinnosti s farní radou odvedli 

neuvěřitelný kus práce a jiţ v červenci 1946 byl Husův sbor opět znovuotevřen, ačkoli práce 

na úpravách pokračovaly ještě do poloviny padesátých let. V roce 1950 zde byly dokonce 

instalovány varhany, které po několika generálních opravách slouţí svému účelu dodnes.  

Slavnostní bohosluţbu konanou 29. června od 10 hodin povede olomoucký biskup Mgr. et 

MUDr. Rudolf Göbel. Pozváni jsou Mgr. Jana Šilerová - emeritní biskupka, Mgr. Jiří 

Pravoslav Adámek, který zde slouţil v 70. letech 20. století i Stanislav Jurek, syn Otakara 

Jurka. Po bohosluţbě bude představena publikace „80 let Husova sboru v Ostravě – Svinově“. 
Převzato z článku T. Chytila, faráře Církve československé husitské 
 

Svinovská pouť, aneb kostel Krista Krále slaví 85 let od svého posvěcení 
 

Opět se koná svinovská pouť. Co si vlastně připomínáme, kdyţ slavíme pouť a zároveň 

posvícení? Slovo „pouť“ se mimo jiné pouţívá jako označení svátku světce, kterému je kostel 

nebo kaple zasvěcena. V našem případě se jedná o původní svinovskou kapli a svaté bratry 

Jana a Pavla. Kaple stávala na křiţovatce ulic Bílovecká a Polanecká. Její existence sahala aţ 

k počátku 19. století. Po postavení kostela v roce 1929 uţ nebyla vyuţívána a po přechodu 

fronty v dubnu 1945 byla jako těţce poškozená a nepotřebná rozebrána. Světci, kterým byla 

zasvěcena, mučedníci sv. Jan a Pavel, ţili ve 4. Století a jako křesťané se odmítli poklonit 

zlaté modle římského boha Jupitera. Za to byli zatčeni a následně popraveni. Jejich svátek 

slavíme 26. června. S poutí ale zároveň také slavíme „posvícení“, tj. výročí dne, kdy byl 

kostel posvěcen. Na počátku roku 1928 začali naši předkové se stavbou kostela. V neděli 

6. května byl posvěcen základní kámen. Stavba rychle pokračovala a uţ v neděli 23. června 

1929 pomocný olomoucký biskup Josef Schinzel posvětil dokončený kostel na titul Krista 

Krále. Od té doby slouţí svému účelu. 



V neděli 22. června se budou konat v kostele v 8,00 a 10,00 slavnostní bohosluţby. Navíc 

bude 85. výročí posvěcení připomenuto papírovým modelem kostela Krista Krále. Jedná se  

o vystřihovánku modelu kostela zmenšeného v poměru 1 : 165 ve trojím stupni obtíţnosti.  

  



VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ 



OBRAZOVÁ ČÁST 

 
Zápis do I. tříd 

 

 
Lyţování s úsměvem 



 
Vozidlo Technického dvoru na svoz bioodpadu 

 

 
Pasování prvňáčků v knihovně 

 



 
Velikonoční dílny v MŠ Polanecká 

 

 

 
Vystoupení dětí při příleţitosti pietního aktu 

 



 
 

Momentky z pouti 2014 

 

 
 



 
Projekt „Škola váţně i neváţně“ 

 

 
Nocování v knihovně 



 
 

Zahájení stavby „Revitalizace Sadu Míru“ 

 

 

 
 

Letecká puma nalezená ve výkopu u ZŠ Bílovecká 1 

 


