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POLITICKÝ ŽIVOT

V roce 2018 se uskutečnila přímá volby prezidenta České republiky a volby do zastupitelstev obcí.

Volba prezidenta České republiky
První kolo volby prezidenta České republiky se uskutečnilo  12. a 13. ledna. Druhé kolo pak 26. 
a 27. ledna.

-
Okrsky Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 3 3 100,00 3 581 2 407 67,22 2 406 2 393 99,46
2. kolo 3 3 100,00 3 561 2 542 71,38 2 542 2 534 99,69

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 116 4,84 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 154 6,43 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 252 10,53 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 24 1,00 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 3 0,12 X X
6 Kulhánek Vratslav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 9 0,37 X X
*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 073 44,83 1 424 56,19
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 184 7,68 X X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 578 24,15 1 110 43,80
+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát 

Výsledek volby na celostátní úrovni byl 51,36% pro Miloše Zemana a 48,63% pro Jiřího Drahoše.
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Volby do zastupitelstev obcí

V předvolební část roku 2018 pracovala rada městského obvodu Svinov ve složení:
Ing. Helena Wieluchová -  starosta (STAN)
Ing. Daniel Žitník - místostarosta (Ostravak)
Mgr. Viktor Kojdecký - místostarosta (ODS)
Ing. Jiřina Broulíková - radní (ODS)
Radmila Jančíková - radní (NEZ)

Zastupitelstvo pracovalo ve složení (řazení dle abecedy):

Ing. Simona Bonková (Fair Play HNPD)
Ing. Jiřina Broulíková (ODS)
Petr Buček (Ostravak)
Ing. Eduard Dvorský (KDU-ČSL)
MUDr. Ludmila Gelnarová (STAN)
Ing. Hana Hauptová (ČSSD)
Mgr. Lenka Hrušková (ČSSD)
Jaromír Ivan (KSČM)
Radmila Jančíková (NEZ)
Mgr. Viktor Kojdecký (ODS)
Ing. Pavlína Kuráňová Ph.D. (ČSSD)
Martn Macháč (KDU-ČSL)
Hana Mužíková (KSČM)
Zdeňka Popková (Ostravak)
Ing. Eva Poštová, CSc. (ODS)
Lumír Pščolka (nezařazený)
Ing. Radim Smetana (ČSSD)
Ing. Helena Wieluchová (STAN)
Ing. Daniel Žitník (Ostravak)

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. Ve Svinově dosáhly jednotlivé 
politcké strany a hnut následujících volebních výsledků:

Kandidátní listina Hlasy
Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátůčíslo název abs. v %

1 sdružení Strany zelených a NK 2 540 9,09 17 27 934,00 9,09 1
2 Občanská demokratcká strana 4 853 17,37 17 27 934,00 17,37 3
3 Česká str.sociálně demokrat. 5 216 18,67 17 27 934,00 18,67 4
4 KDU-ČSL a nezávislí kandidát 3 642 13,04 17 27 934,00 13,03 2
5 NEZÁVISLÍ 5 170 18,51 17 27 934,00 18,50 3
6 Komunistcká str.Čech a Moravy 2 240 8,02 17 27 934,00 8,01 1
7 Ostravak 4 273 15,30 17 27 934,00 15,29 3
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https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=5&xnumnuts=8106&xobec=554685&xstrana=755&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=5&xnumnuts=8106&xobec=554685&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=5&xnumnuts=8106&xobec=554685&xstrana=88&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=5&xnumnuts=8106&xobec=554685&xstrana=355&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=5&xnumnuts=8106&xobec=554685&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=5&xnumnuts=8106&xobec=554685&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=5&xnumnuts=8106&xobec=554685&xstrana=364&xstat=0&xvyber=0
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Statstcká data za celý městský obvod Ostrava - Svinov ukazují vyšší volební účast oprot volební 
účast na úrovni Statutárního města Ostrava ( 33,86% ) nebo České republiky ( 47,34% ).

Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasycelkem zpr. v %

17 1 3 3 100,00 3 601 1 870 51,93 1 870 27 934

Mandát zastupitele Městského obvodu Ostrava - Svinov pro volební období 2018 - 2022 získali 
(řazení dle abecedy):

Ing. Eduard Dvorský (KDU-ČSL)
Ing. Pavlína Forstová Kuráňová (ČSSD)
Ing. Hana Hauptová (ČSSD)
Mgr. Lenka Hrušková (ČSSD)
Radmila Jančíková (NEZ)
RNDr. Jiřina Kábrtová (NEZ)
Mgr. Viktor Kojdecký (ODS)
Ing. Michal Lach (Ostravak)
Martn Macháč (NK)
Ing. Pavel Mitura (Zelení)
Hana Mužíková (KSČM)
Ing. Tomáš Pastrňák MBA (Ostravak)
Ing. Eva Poštová CSc (ODS)
Bc. Martn Prusek (ODS)
Ing. Radim Smetana (ČSSD)
Ing. Helena Wieluchová (NEZ)
Ing. Daniel Žitník (Ostravak)

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Svinov  dne 7.11.2018 byla 
zvolena rada městského obvodu v následujícím složení:

Ing. Radim Smetana - starosta (ČSSD)
Ing. Daniel Žitník  - místostarosta (Ostravak)
Ing. Eduard Dvorský - místostarosta (KDU-ČSL)
Mgr. Lenka Hrušková - radní (ČSSD)
Ing. Michal Lach - radní (Ostravak)
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Ve Svinově do voleb do zastupitelstva MOb Ostrava - Svinov kandidovalo celkem 119 kandidátů 
na kandidátních listnách. Jednotliví kandidát pak dosáhli následujících výsledků:
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V zimním vydání Svinovského hlasatele se rada představila v samostatném článku:
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT

7.1. Tříkrálová sbírka
28.1. Bruslení pro veřejnost - zimní stadion Sareza, Ostrava - Poruba
10.2. Dětský maškarní karneval pořádaný PS Ještěr
20. a 22. 3. Velikonoční dílny na svinovských základních a mateřských školách
27.3. Vynášení mařeny ZŠ + MŠ Svinov
27.4. Slavnostní akt u příležitost 73. výročí osvobození Svinova
30.4. Pálení čarodějnic a stavění májky (SDH Svinov)
9.5. Májové setkání seniorů (Komise pro občanské záležitost)
16.5. Poznávací zájezd zámek Pszczyna (Polsko) (Komise pro občanské záležitost)
26.5. Výlet ZOO Lešná (Komise pro kulturu, mládež a sport)
26.5. Večerní turnaj starých gard, národní házená (TJ Sokol Svinov)
2.6. Dětský den (SDH Svinov)
6.6. Zasazení pamětní lípy u příležitost 100-letého výročí založení republiky. Slavnostního 

zasazení lípy na pozemku MŠ Polanecká se zúčastnilo vedení městského obvodu, 
zastupitelé,  zástupci školských zařízení ve Svinově, pan farář Chytl, žáci ZUŠ s 
kulturním programem.

22. - 24.6. Tradiční svinovská pouť s hudebním programem.

22.9. Svinovská olympiáda (Komise pro kulturu, mládež a sport)
3.11. Halloween (PS Ještěr, Komise pro kulturu mládež a sport)
6.11. Promítání flmu Ostrava 1918-1938 s průvodním slovemRNDr. Jiřiny Kábrtové, 

ředitelky Ostravského muzea (Rada MOb)
5.12. Mikulášské setkání seniorů (Komise pro občanské záležitost)
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6.12. Vánoční dílny (Komise pro kulturu, mládež a sport, ZŠ a MŠ Svinov)
12.12. Tradiční předvánoční koncert v kostele Krista Krále (ZUŠ, ZŠ a MŠ Svinov)
15.12. Zájezd do Rožnova pod Radhoštěm (Komise pro občanské záležitost)
19.12. Vánoční dílny pro seniory a předškoláky (Rada MOb)
22.12. Vánoční veřejné bruslení (Komise pro kulturu, mládež a sport)
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV

Úřad i nadále sídlí na adrese Bílovecká 69, Ostrava - Svinov
V roce 2018 pracoval v následujícím složení:

Ing. Lenka Samková - tajemnice 

odbor výstavby , dopravy, životního prostředí
RNDr. Yvona Heroutová - vedoucí odboru 
Bc. Lucie Grygarčíková - pracovník stavebního úřadu 
Bc. Jan Kolář - pracovník stavebního úřadu 

odbor fnancí a správy majetku
Ing. Tomáš Mužík - vedoucí odboru fnancí a správy majetku 
Oldřich Dolák - pracovník investc, dotací 
Bohuslava Figarová - pracovník smluvních vztahů 
Michaela Gerlichová - pracovník majetku a smluvních vztahů 
Bc. Jana Horváthová - ekonom 
Monika Kojdecká - pracovník pokladny 
Hynek Plucnar - správce bytového a nebytového fondu 
Bc. Jana Pušová - pracovník agendy pohledávek 
Ilona Soldánová - pracovník majetku a smluvních vztahů 
Marta Vaňková - pracovník smluvních vztahů 

odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly
Bc. Jana Štekbauerová - vedoucí odboru 
Lucie Fucimanová - pracovník podatelny, kontroly, IT 
Michaela Gobelová DiS. - sociální pracovník 
Dagmar Juráčková - administratvní pracovník 
Lenka Maglenová - pracovník agendy evidence obyvatel 
Ing. Bc. Natalia Mlynková - pracovník agendy přestupků 

V červenci bylo zavedeno senior TAXI zajišťující svinovským seniorům dopravu k lékaři, na úřad, na 
hřbitov ... v rámci Ostravy za symbolické jízdné 30 Kč/jízdu. Zájem o službu v roce 2018 byl oprot 
předpokladu nižší. 

Stavební úřad v roce 2018 přidělil čísla popisná 1260 – 1266 na ulici Bílovecká, Dr. Kudely, K Lípě (2 
RD), Kolofkova a Sasanková, a Navrátlova (průmyslová stavba včetně sídla frmy).

Pro srovnání  uvádíme hodnoty z roku 2017 kdy přidělil čísla popisná 1250 – 1259 na ulici 
Sasanková (2 RD), Bratří Sedláčků (2 RD), Jelínkova, K Lípě, Králka, Lelkova, Letní, Podzimní 

12/39



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2018

HOSPODAŘENÍ OBVODU
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SPOLKY

Uvádíme přehled hlavních spolků působících ve Svinově.
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PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Delší dobu jsme se v kronice městského obvodu nezabývali podnikatelskými subjekty ve Svinově. 
Nyní se jim chceme tedy věnovat.

V roce 2018 ve Svinově působily:

TSR Czech Republic s. r. o. - provozovna Ostrava
Polanecká 820/53, 721 00 Ostrava-Svinov 

Je součást evropského holdingu TSR Group, která se zabývá výkupem a zpracováním kovového 
odpadu. Na svých webových stránkách uvádí: 

„Společnost TSR Czech Republic působí na českém trhu od roku 1993 a je jedničkou ve sběru, 
zpracování a obchodování se železnými a neželeznými kovy. V roce 2017 dosáhla obratu 8,1 
miliardy korun.

Veškeré aktvity společnost jsou organizačně uspořádány do 5 regionálních proftcenter, 
které najdete v Hradci Králové, Plzni, Olomouci, Ostravě – Polance a Opavě, kde sídlí společnost 
Ritschny – kovošrot a sběrné suroviny, s. r. o.“

STRABAG a.s. 
Polanecká 827/49, 72100 Ostrava, Svinov

Svinovská pobočka je součást STRABAG a.s., která v české republice dosahuje obratu na úrovni 10 
mld. Kč a zaměstnává cca 2.000 zaměstnanců.  Na svých webových stránkách uvádí: 

„STRABAG a.s. je součást technologického stavebního (evropského) koncernu STRABAG a patří 
k předním stavebním společnostem v České republice. Realizujeme všechny druhy staveb 
v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.“ 

RAVEN CZ a. s. - Divize Ostrava
Bílovecká 226/1, 721 00 Ostrava-Svinov 

Jedná se o jednu z dceřinných frem RAVEN a.s. založené v roce 1993 na Slovensku v Považské 
Bystrici, která se zabývá prodejem hutního materiálu. Na svých webových stránkách také uvádí:

„Skupina RAVEN, kterou tvoří akciová společnost RAVEN a. s., s dceřinými společnostmi RAVEN CZ 
a. s., RAVEN PL Sp. z o. o. a RAVEN Hungary Kf., se svými 750 zaměstnanci v současnost patří 
k nejdůležitějším prodejcům hutního materiálu v zemích Visegrádské čtyřky. Skupina RAVEN 
dosahuje ročního obratu v hodnotě 300 mil. €.“

RAVEN CZ ve Svinově působí od roku 2011 v prostorách bývalé „Manesmanky“.
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Idemia Czech s.r.o.
Jelínkova 1174/3, 721 00 Ostrava-Svinov

O své činnost uvádí:
„Jsme specialisté na výrobu a dodávky: platební, čipové, identfkační, věrnostní a telefonní 
plastové laminované karty - dodáváme včetně optcké a elektronické personalizace, Direkt mailingu
a balení s příbaly koncovým zákazníkům v ČR, SR, Evropě.“ 

Počet zaměstnanců cca 220.

POSPIECH SD, s.r.o.
Luční 20, 721 00 Ostrava-Svinov

Zaměstnává přibližně 160 zaměstnanců. Sídlí v budově bývalého lihovaru v Dubí. Zajímavost je, 
že je tato budova nasvětlena barevným LED osvětlením, které v dlouhých intervalech mění odstn 
světla. Budova je dobře viditelná z okolí a zejména pak z ul. Opavská mezi Svinovskými mosty 
a sjezdem do Nové Vsi a je tak svého druhu svinovskou atrakcí. Na výtvarně zdařilých webových 
stránkách o sobě uvádějí: 

„POSPIECH SD, s.r.o. je českým poskytovatelem přepravních služeb s více než 10-letou tradicí. 
Hlavní aktvitou společnost je přeprava obchodního zboží v rámci EU nákladními auty do 3,5 t 
a nad 3,5 t.“ 

PPL CZ s.r.o. 
PPL Depo 07 – Ostrava
Frantška a Anny Ryšových 1168/21, Ostrava - Svinov

Na svých stránkách uvádějí:
„Společnost PPL CZ s.r.o. patří mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu.
Od svého založení se PPL specializovala na vnitrostátní balíkovou přepravu na fremní adresy. 
Portfolio přepravních služeb pak jako první rozšířila o balíkovou přepravu na soukromou adresu 
a vnitrostátní paletovou přepravu.“

PPL CZ je významným hráčem na poli doručování zboží z e-shopů.

Industroprofl, spol. s r.o.
Polanecká 847/49A, 721 00 Ostrava-Svinov

Je frmou zabývající se prodejem hutních materiálů a kovářských polotovarů. Působí od roku 1994. 
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Mikes s.r.o.
Jelínkova 20/1, 721 00 Ostrava-Svinov

Jedná se o dlouholetého svinovského výrobce obalů, který v roce 2018 působil na trhu již 25 let 
a na svých webových stránkách mimo jiné uvádí:

„Mikes s.r.o. je společnost s mnohaletou zkušenost v oboru, zabývající se výrobou lepenkových 
obalů a poskytováním kompletních souvisejících služeb.
Společnost Mikes s.r.o.  dodává krabice do společnost Crystalee, Bosch, Siemens, Philips ... 
V této době společnost disponuje dvěma automaty na tvarový výsek a dvěma lepícími automaty 
na lepení tvarových výseků. Dále společnost disponuje automatckou linkou na výrobu klopových 
krabic, které může barevně potsknout.
Společnost Mikes s.r.o. se také začala zabývat intenzivněji výrobou malosériových kartónů a krabic 
s tvarovým výsekem, které vyrábí na poloautomatckých linkách, kde je možné vyrábět krabice jak 
z hladkých tak i vlnitých lepenek.
Společnost Mikes s.r.o. zakoupením nových prostor získala možnost navážení výrobků ze skladu 
do 24 hodin držet materiál pro výrobu, hotové výrobky, které je frma Mikes s.r.o. schopna zavážet 
dle potřeby odběratele. Společnost Mikes s.r.o. dnes disponuje více jak 2000 volnými paletovými 
místy. 
V roce 2014 byla v původních objektech založena společnost BOS kartonáž. (Balící Obchodní 
Společnost), která má statut chráněné dílny.“

Společnost Mikes s.r.o. má cca 80 zaměstnanců, společnost Kartonáž BOS Ostrava s.r.o. má cca 40 
zaměstnanců. 

 STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátlova 668/12 Ostrava – Svinov 721 00

Je stavební frma zaměstnávající asi 40 kmenových zaměstnanců a na webových stránkách uvádí:

„Firma vznikla v roce 2007 transformaci frmy Jozef Šurík, která svou činnost zahájila v roce 2004. 
V současné době frma disponuje více než sty pracovníky potřebných řemesel, což zajišťuje 
plynulou realizaci staveb a zachování vysoké kvality provedeného díla za velmi přijatelné ceny. 
Specializujeme se na revitalizace panelových a bytových domů (zateplení, výměna výplní otvoru, 
střecha, balkóny, zábradlí, zasklení lodžií, prefabrikované lodžie, klempířské a zámečnické práce, 
atd.), zajistme Vám vyřízení a získání státních dotací, fnancování, projektovou dokumentaci 
a poradenství. „

MAXBIKE s.r.o.
Navrátlova 1241/3, Svinov, 721 00 Ostrava-Svinov

Jedná se o výrobce jízdních kol, který ve Svinově působí poměrně krátce a na svých stránkách 
o sobě uvádí:

„Jsme Český výrobce jízdních kol Maebike a velkoobchod s cyklistckým sortmentem, který působí 
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na trhu od roku 1991.

Kola značky Maebike jsou na trhu již od roku 1994 kdy Jiří Janečko přišel na to, že poskládat kolo 
podle přání zákazníků je to nejlepší, co pro ně může udělat, a tak vznikla kola značky Maebike. 
Za téměř 25 let na trhu jsme již prodali zákazníkům přes 100 tsíc kol a vždy jsme rádi, když vidíme 
naše kola v provozu.

Dnes naše nabídka zahrnuje přes 120 modelů jízdních kol, přičemž nabízíme takřka celý sortment 
kol, který neustále rozšiřujeme od roku 2018 rozšiřujeme nabídku o elektrokola a celoodpružená.

Od roku 2016 jsme v nové výrobní hale v Ostravě Svinově o velikost přes 5 000 m2 kde probíhá 
výroba jízdních kol Maebike.“

Společnost MAXBIKE s.r.o. má cca 30 zaměstnanců.

VOSTAV MORAVA a.s. 
Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava 

Zaměstnává cca 40 lidí

„Stavební společnost založená v roce 1999, držitel certfkátů ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 
26000. 
Cílem společnost VOSTAV MORAVA je stát se předním dodavatelem standardních 
a specializovaných stavebních projektů a prací pro náročný trh s využitm zkušenost při plánování 
staveb, projekční přípravě a zejména dodávce prací a služeb.“

SV Unips s.r.o.
Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov

Zaměstnává přibližně 30 zaměstnanců.

„SV UNIPS s.r.o. byla založena jako dceřiná společnost UNIPS Ostrava a.s. v roce 1994. UNIPS 
Ostrava byla založena v roce 1990 výhradně fyzickými osobami v malé privatzaci z Pozemních 
staveb Ostrava.
SV UNIPS s.r.o. má ve svém předmětu podnikání: provádění bytových a občanských staveb, 
provádění průmyslových staveb, provádění inženýrských staveb včetně sídlištních celků, projektová 
činnost v investční výstavbě.“

STABA-SERVIS spol. s r. o. 
Stanislavského 355, Svinov, 721 00 Ostrava 

Zaměstnává přibližně 20 zaměstnanců.

„Společnost STABA - SERVIS spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Hlavní činnost společnost jsou 
suchá a mokrá výstavba průmyslových, administratvních i bytových staveb. Naše společnost 
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se během 25 leté historie zařadila mezi spolehlivé a vysoce profesionální stavební dodavatele 
a to nejen v Moravskoslezském kraji.“

NOVA LIFT s.r.o.
Nad Porubkou 649, 721 00 Ostrava – Svinov 

„Vzhledem k potřebám tuzemského trhu jsme se především zaměřili na rekonstrukce výtahů 
v panelových domech. Veškeré práce jsou prováděny ke snížení úrovně rizika, která mohou ohrozit 
uživatele výtahů, servisní pracovníky a další oprávněné osoby stojící v kabině nebo v blízkost 
výtahu. „

Dále na území obvodu působí mnoho dalších společnost. Pro účely kroniky vyjmenujme například 
STAVEX Ostrava, s.r.o., SLUŽBA SPÁČIL, s.r.o. (v současnost zajišťuje zimní údržbu komunikací 
ve Svinově), Zikom-vzduchotechnika, s.r.o., KOMO mark s.r.o., Czech Cool Trade, s.r.o. a další. 

Na území obvodu také působí supermarket Lidl a hobbymarket Hornbach. Autosalony ADOP - car, 
a.s. (Opel), AUTOBOND GROUP a.s. (Toyota), RT TORAX, s.r.o. (Škoda, Volkswagen, Audi, Seat). 

Z maloobchodních prodejen stojí za zmínku Krůta Svinov specializující se na prodej krůtho masa 
a výrobků z něj. Další prodejnou známou i za hranicemi obvodu je obchod U Stračeny, ve kterém 
je možno zakoupit kvalitní maso a masné výrobky (stařené hovězí, vepřové, jehněčí, kůzlečí, 
pštrosí, králičí, krůt, kuřecí maso), sýry (z kravského, kozího a ovčího mléka), pečivo a další 
doplňkové potraviny.

Přehled jistě není kompletní, zahrnuje však nejvýznamnější podnikatelské subjekty 
a zaměstnavatele ve Svinově.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Římskokatolická farnost Ostrava - Svinov

V roce 2018 i nadále působil farář P. Jan Larisch Th.D., který  i v tomto roce zastával pozici 
prezidenta Diecezní charity ostravsko-opavské a byl také členem pastorační rady ostravsko-opavské
dieceze. Současně byl pověřen duchovní péčí o klienty Centra sv. Kláry v Hrabyni. Pokračoval také 
v literární činnost publikací „Mons. ThDr. Josef Schinzel, pomocný biskup olomoucké arcidiecéze“ 
tj. životopisem světtele svinovského kostela.

Jáhen Jan Jurečka přijal 30. června 2018 kněžské svěcení v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 
a byl ustanoven farním vikářem v Kopřivnici.

K 1. červenci byl pověřen jáhenskou službou ve Svinově Lukáš Dořičák.

Mimo duchovního života se v kostele Krista Krále konaly i kulturní akce. 

19. září se v rámci Svatováclavského hudebního festvalu uskutečnil koncert souboru Ensemble 
Inégal, který provedl Psalmi Vespertni III. Jana Dismase Zelenky.

Také konec roku byl ve znamení koncertů a hudebních vystoupení. 12. prosince proběhl tradiční 
předvánoční koncert svinovské ZUŠ, ZŠ a MŠ. Na štědrý den byla na „půlnoční“ provedena 
svinovskými i přespolními zpěváky Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. 26.12. se pak uskutečnil 
vánoční koncert Akademického pěveckého sboru VŠB TU Ostrava. 

V roce 2018 proběhly také významé opravy interiéru svinovského kostela. Byla nahrazena podlaha 
v presbytáři za novou ze slezského mramoru. Dále byly v kostele vyměněny elektrické obvody vč. 
osvětlení. Obrazy Křížové cesty renovovala frma Bitner ze Staříče.

V pátek 25. června proběhla tradiční noc kostelů s obvyklým varhanním koncertem žáků svinovské 
ZUŠ. Návštěvníci se mohli také zúčastnit přednášky jáhna Jana Jurečky doplněné obrazovou 
prezentací: Teeas – život české komunity za velkou louží a komentované prohlídky kostela a kostelní
věže. Před kostelem mohli pak ochutnat mešní víno a zlomky z výroby hostí.

V roce 2018 se Tříkrálové sbírky zúčastnilo 48 dobrovolníků a vybrali částku 91.458 Kč.

Ve školním roce 2018/2019 se přihlásilo 25 dět do výuky náboženství. K prvnímu 
svatému přijímání v roce 2018 přistoupily 2 dět a 4 dospělí, uskutečnilo se 13 křtů, 4 církevní 
sňatky a 21 pohřbů.

Bohoslužby probíhaly denně mimo pondělí. V neděli byly slouženy bohoslužby dvě v 8 a 10 hodin.

Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě – Svinově

V roce 2018 i nadále ve Svinově působil farář Mgr. Tomáš Chytl.  Varhanicí byla Ing. Jaroslava 
Rosypálková.
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V průběhu roku byly mimo bohoslužby pořádány obřady, biblické hodiny, přípravy ke svátostem, 
koncerty, přednášky a další neformální setkání. 

6. března se uskutečnil  v Husově sboru koncert u příležitost celostátní vzpomínkové akce obět 
holocaustu REMEMBER! PAMATUJ! Vystoupil pěvecký sbor D. Lidmily a sbor Gymnázia Olgy 
Havlové.

Stejně jako v Kostele Krista Krále i v Husově sboru proběhla 25. května noc kostelů, jejíž součást 
byla přednáška paní Šárky Šorfové o Nepálu, po které se se uskutečnil koncert Ing. Pavla Krále 
a jeho přátel. Ke shlédnut  byla i výstava fotografí Tomáše Bosáka: Jižní část Pyrenejského 
poloostrova – z Lisabonu k Gibraltaru.

15. října se v kostele konala prezentace o pěší pout do Santaga de Compostela, kterou svinovský 
farář Chytl absolvoval v srpnu.

23. října se v Husově sboru konal slavnostní koncert ke 100. výročí od vyhlášení Československa. 
Účinkoval Ženský pěvecký sbor Dobroslava Lidmily Svinov, vedený Petrou Kubenkovou, Dis.  
a Mužský pěvecký sbor Vítkovice, vedený Mgr. Stanislavem Strouhalem.

Pod vedením Antonína Čelustky se 17. prosince uskutečnil živý betlém ve Svinově, a to před farní 
budovou vedle Husova sboru. Vánoční písně a koledy zahrála kapela Svinovjanka.

Sbor Církve adventistů sedmého dne (CASD) Ostrava-Svinov

Sbor Církve adventstů sedmého dne (CASD) Ostrava-Svinov se nachází na adrese Stanislavského 
391, Ostrava - Svinov. Kazatelem je Petr Rohan a starším sboru Tomáš Gomola. Veřejného života 
ve Svinově se sbor neúčastní.
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ŠKOLSTVÍ

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily

Svinovská ZUŠ i nadále pevnou součást veřejného kulturního života obvodu. Ředitelkou je Marie 
Malinová dipl. um. Níže je uveden seznam oborů a vyučujících:

Výtvarný obor

Mgr. Lucie Otsková

Mgr. Lucie Petrošová

Hra na klavír

Ivana Žáková

Mgr. Jekatěrina Garbová

Marie Malinová dipl.um.

Mgr. Veronika Smoradová

Hra na klavír trochu jinak

Jaromír Kračmer

Hra na keyboard

Mgr. Jiří Šimáček

Hra na varhany

Mgr. Lukáš Kubenka

Hra na zobcovou fétnu

Jaromír Kračmer

Hra na zobcovou fétnu B

Jiří Martnak

Hra na příčnou fétnu

Jaromír Kračmer

Hra na klarinet

Jiří Martnak

Hra na saxofon

Jiří Martnak

Hra na housle

Mgr.art. Jan Melkus

Hra na kytaru

Ester Hrubá DiS.

Hra na bicí nástroje

Mgr.Lenka Škrlová

Sólový zpěv

Romana Ježková DiS.

Petra Kubenková DiS.

Sborový zpěv

Marie Malinová dipl.um.

Hudební nauka

Petra Kubenková DiS.

Žáci klavírního oddělení se zúčastnili kurzů na Festvalu Gradus ad Parnassum, který se již potřet 
konal na fakultě umění Ostravské univerzity.

Vyčerpávající seznam akcí, kterých se zúčastnili žáci svinovské ZUŠ, laskavě poskytla paní ředitelka:

17. 1.  vystoupení na vernisáži v DS Astra 
2. 2.  III. ročník Festvalu Gradus ad Parnassum-účast klavíristů 
7. 2.  školní kolo soutěže ZUŠ – zobcové fétny, zpěv 
21. 2.  třídní předehrávka  
22. 2. třídní předehrávka 
27.2. Klavírní mládí Ostrava – městská přehlídka
28.2. okresní kolo soutěží ZUŠ dechy
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5. 3. třídní předehrávka  
7. 3. školní předehrávka 
8.3. okresní kolo soutěží ZUŠ zpěv
21.3. krajské kolo soutěží ZUŠ dechy
21. 3. návštěva výstavy v Domě umění - VO
23. 3.-24. 3. Noc s Andersenem - VO
27.3. krajské kolo soutěží ZUŠ zpěv
27. 3. eekurze a výstavy Valašské Meziříčí - VO
10. 4. eekurze QQ a vernisáž výstavy Jarní salón - VO 
11. 4. Jarní koncert trojlístku ZUŠ 
18. 4. den otevřených dveří pro MŠ Polanecká - VO
18. 4. Třídní předehrávka  
23. 4.-27. 4. soustředění DPS Zvonoklíček 
24. 4. den otevřených dveří pro MŠ Stanislavského - VO 
25. 4. žákovský koncert 
26. 4. třídní předehrávka  
27. 4. pietní akt - hudební vystoupení  
30. 4. Pálení čarodějnic 
2. 5. přijímací zkoušky 
5. 5.- 6. 5. ústřední kolo soutěží ZUŠ-dechy 
9. 5.  přijímací zkoušky 
11.5. pěvecká soutěž o Cenu Leoše Janáčka
16. 5. třídní předehrávka  
18. 5. krajská klavírní přehlídka 
21. 5. bubenická předehrávka 
24. 5. Talenty regionu na JKO 
24. 5. třídní předehrávka  
25. 5. Noc kostelů-koncert chrámové hudby 
26. 5. festval Múzy na Karolině - Zvonoklíček 
30. 5. 1. absolventský koncert 
1. 6. koncert ke Dni Matek a Dni Dět 
6. 6. sázení lípy k výročí republiky - hudební vystoupení  
6. 6. 2. absolventský koncert 
7. 6. návštěva galerie Plato - VO 
12. 6. Vivat musica! Hradec nad Moravicí 
14. 6. plenér Šternberk - VO 
14. 6. třídní předehrávka  
22. 6. klavírní recitál  
23. 6. hudební vystoupení na svinovské pout 
27. 6.  JFO dětem – sólové vystoupení
2.7.-1.9. výstava VO Krétské inspirace
9.7.-13.7. výtvarný tábor Olympijské hry
7.9.-26.9. výstava MY
2.10. vystoupení pro seniory obce
3.10. vystoupení pro seniory obce
17.10 hudební a výtvarná soutěž Múzy Ilji Hurníka
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1.11. vystoupení na vernisáži v knihovně Svinov
11.11. účast v mezinárodní soutěži slovanské hudby Ostrava
15.11.  workshop korejské kaligrafe
19.11.  návštěva galerie Sokolská
21.11. návštěva galerie Sokolská
21.11.  školní předehrávka
22.11.  účast na festvalu Magický klavír v Opavě
26.11.  adventní koncert v DS Slunečnice
1.12. seminář na JKO – lektor pedagog ZUŠ
1.-2.12. Ostrava zpívá gospel-účast Zvonoklíčku
1.12. vystoupení na svinovském vánočním jarmarku
4.12. mikulášská školní předehrávka
5.12. vystoupení na mikulášském setkání seniorů obce
7.12. mikulášský koncert na Múzické škole Ostrava
11.12.  třídní předehrávka
12.12.  předvánoční koncert v kostele Krista Krále
15.12.  vystoupení v OC Karolina
17.12.  koncert pro sdružení stomiků
20.12.  třídní předehrávka

Základní a mateřská škola

Svinovskou základní školu navštěvovalo k 30.9.2018 391 žáků. Mateřská škola se pak starala o 172 
dět z toho MŠ Polanecká o 47 dět, MŠ Stanislavského o 45 dět a MŠ Rošického o 80 dět. 

Na konci školního roku 2017/2018 odešel do důchodu dlouholetý ředitel základní školy Mgr. 
Zdeněk Ivančo.

Ředitelkou svinovské základní školy byla 2.5.2018 radou MOb Svinov jmenována Mgr. Iveta 
Komorášová, která dříve působila jako zástupkyně ředitele. Do funkce pak nastoupila počátkem 
školního roku 2018/2019.
Od 1.8.2018 vykonávala funkci zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Petra Bystroňová, zástupkyní 
pro předškolní vzdělávání byla jmenována Bc. Eva Ulmannová.

V roce 2018 dosáhl významného úspěchu  Michael Dubjuk žák 8. ročníku svinovské základní školy. 
V soutěži Nebuď LAMA, buď ECO-FRIENDLY, kterou pořádalo Statutární město Ostrava, obsadil 
se svým videem poslední strom 2. místo. Kromě osobního dárku kamery GO-PRO pro svoji školu 
obdržel z rukou náměstka primátora Ing. Vladimíra Cigánka hlavní výhru – Realizaci studie 
kompleení obnovy školy s využitm chytrých řešení. 

Ve dnech 8. a 9.9. se uskutečnil na v září 2015 zrekonstruovaném městském stadioně v Ostravě - 
Vítkovicích IAAF kontnentální pohár, v rámci kterého se představili v lehkoatletckých disciplínách 
vždy dva zástupci jednotlivých kontnentů. Ostravské školy se zapojily do projektu Českého 
atletckého svazu Ostrava fandí kontnentům a každé byl losem určen tým, kterému bude 
při sportovních kláních této prestžní sportovní událost fandit. Svinovská škola fandila týmu 
Amerika. Dět získaly sportovní dres a drobné upomínkové předměty, které umocnily jejich 
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sportovní zážitek ze špičkové atletky.

11.12. se poprvé uskutečnil školní jarmark, na kterém dět pod patronátem svých učitelů prodávaly 
výrobky své i svých rodičů. K dostání zde byly rozličné sladkost a výrobky s vánoční tématkou. 
Navzdory nepříliš přívětvému počasí a drobným organizačním komplikacím se jarmark setkal 
s velkým ohlasem nejen u rodičů, ale i u dět. Výše utržených částek příjemně překvapila. Získané 
peníze po dohodě s dětmi a rodiči byly použity  na potřeby třídy (např. třídní výlet...).

Dále se v průběhu roku uskutečnily v rámci projektu Statutárního města Ostrava Škola vážně 
i nevážně 2018 následující projektové aktvity:

27.3. Vítání jara
20.4. Země 2018
17.5. Přehlídka školních divadel
23.5. Návštěva partnerské školy Szkoły Podstawowe nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach
26.9.  Cesta za pokladem

Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol, které jsou fnancovány z prostředků státního rozpočtu 
(ministerstva zemědělství) získávali všichni žáci. 

Program Obědy do škol určený pro žáky, jejichž rodiče si nemohou dovolit dětem i již dotované 
obědy kupovat využilo 7 žáků.

Pro úplnost uvádíme výši stravného pro žáky ZŠ a ostatní strávníky za jeden oběd:
ZŠ  7-10let                                   25,--Kč
ZŠ 11-14let                                  27,--Kč
ZŠ 15 let a více                            29,--Kč
Ostatní cizí strávníci                                 61,--Kč

Jako zajímavost nabízíme i výtah z náhodně vybraného jídelního lístku školní jídelny:
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Pondělí
Polévka fazolová meeická
Filé z tresky zapečené se sýrem, bramborová kaše, míchaný kompot, voda

Úterý
Zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky
Masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny, čaj, ovoce

Středa
Polévka květáková
Znojemský guláš, dušená rýže, čaj

Čtvrtek
Slepičí vývar s rýží, zázvorem a baby špenátem
Vepřová kýta po selsku, zelí na sladkokyselo, chlupaté knedlíky, čaj

Pátek
Krupicová s vejci 
Kuřecí nudličky na žampionech, vařené brambory, salát z čínského zelí s kapií, čaj

Normy masa: 3-6 let 55g, 7-10 let 70g, 11-14 let + dosp. 80g, 15 let a více 90g.

Pro srovnání může sloužit cena poledního obědového menu ve svinovských restauracích, která činí 
cca 100,-- Kč za polévku a hlavní chod (150g masa).

Také všechny tři svinovské mateřské školy připravily dětem mimo obvyklý program mnoho 
zajímavých akcí. Dět pravidelně navštěvují kurzy plavání, účastní se dle individuálního zájmu 
lyžařského výcviku a navštěvují zájmové kroužky v odpoledních hodinách. Také se dět pravidelně 
zúčastňují vystoupení v rámci rozsvěcování svinovského vánočního stromu a  letní svinovské pout.  
Každá pak nabízí společné akce pro rodiče s dětmi např. 
MŠ Stanislavského: Haloween, vyřezávání dýní, poté za tmy – strašidelná trasa s rodiči na zahradě 
MŠ – plnění úkolů, na konci trasy perníková odměna
MŠ Polanecká: Hrátky se skřítky, akce pro rodiče s dětmi
MŠ Rošického: Broučkiáda

Výčet akcí mateřských škol by mohl být daleko bohatší. Všechny učitelky mateřských škol nabízejí 
dětem pestrý a poučný program. Mateřské školy také spolupracují s logopedy.
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INVESTICE

Ve 4. čtvrtlet roku 2018
byla zahájena dlouho
očekávaná výstavba nové
multfunkční haly na místě
staré sokolovny. Výstavba
postupovala zdárně
kupředu. V polovině
prosince byla zahájena
montáž ocelové
konstrukce. Nová
sokolovna by měla být
dokončena ve 4. čtvrtlet
roku 2019. Svinov se tak
po více než 20-t letech
dočká náhrady za starou
sokolovnu, která vyhořela
v roce 1998.

Výstavba první etapy dopravního hřiště na místě bývalého škvárového hřiště za školní budovou byla
zahájena v říjnu 2018.  

V prosinci roku 2018 bylo vydáno územní rozhodnut pro II. etapu dopravního hřiště a sportovní 
areál Slezák. 
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Postup stavebních prací na konci roku 2019 - sokolovna

Postup stavebních prací na konci roku 2018 - dopravní hřiště I. etapa
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V polovině roku 2018 byl
vystavěn u základní školy na
ul. E. Rošického zahradní
altán, který bude sloužit
základní škole jako venkovní
učebna a školní družině jako
úkryt před sluncem při
venkovních  aktvitách dět.
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Výtah z DUR pro II. etapu dopravního hřiště a sportovní areál - situace

Altán ZŠ E. Rošického
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V září 2018 bylo dokončeno veřejné osvětlení za cihlovými domy u ul. Bílovecká.

V říjnu 2018 bylo dokončeno zbourání staré a výstavba nové hřbitovní zdi na jeho severozápadní 
straně. Realizační frma K2 stavební Moravia s.r.o. za cenu 3 mil. Kč vč. DPH citlivě provedla všechny
stavební práce bez většího poškození okolních hrobu, které se v nejednom případě svými 
náhrobními kameny o starou zeď opíraly.

V říjnu byla v lokalitě mezi Svinovskými mosty a Hornbachem zprovozněna unikátní rychlonabíjecí 
stanice pro elektrobusy.
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Nová hřbitovní zeď

Nové veřejné osvětlení za cihlovými domy
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celá Česká republika se v roce 2018 potýkala se suchým počasím. Toto po přičtení vlivu 
předchozích let vyústlo ve snížení hladiny spodní vody a vysychání krajiny. Situaci vhodně 
dokresluje fakt, že Svinovské tůně u Bečkárny začaly vysychat. Údajně bylo vody tak málo, že byly 
vidět hřbetní ploutve ryb. Rybáři tyto následně přelovili do méně postžených nádrží. Přítok 
z Rezavky a Mlýnky činil i jen pět litrů za sekundu místo nezbytných třicet.

BEZPEČNOST

V průběhu Tříkrálové sbírky byla hlášena falešná skupinka koledníků, kteří se snažili obohatt 
na této užitečné akci. Vedoucí ofciálních kolednických skupinek byli vybaveni průkazem 
a zapečetěnou originální pokladničkou. Nebylo tak obtžné správné koledníky poznat. O osudu těch
falešných se nic dalšího neví. 

10.3. Vypukl požár v areálu frmy Raven ve Svinově. Hořela střecha bývalé kotelny a zasahovalo 11 
hasičských jednotek. Požár se podařilo lokalizovat kolem 21. hodiny. Naštěst nedošlo ke zranění 
ani k úmrt.

V dubnu se ve Svinově odehrála rodinná tragédie. Jedenašedesátletý muž spáchal dvojnásobnou 
vraždu. Objet se stala jeho tchyně a manželka ochrnutá a téměř nereagující po mozkové mrtvici. 
Muž takto řešil svou bezvýchodnou situaci, kdy se již nadále nedokázal o obě ženy starat. Po činu 
údajně plánoval sebevraždu, ve které mu zabránili přivolaní policisté. U soudu uvedl, že by bylo 
nejlépe, kdyby všichni zmizeli ze světa.

GDPR

„Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protecton Regulaton), 
zkráceně (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.“ tolik citace 
z webové otevřené encyklopedie Wikipedie.

Toto nařízení mimo správců databází osobních údajů ovlivňuje i práci kronikáře. Zejména ve vztahu 
k dětem a mládeži je uvádění osobních údajů problematcké. Proto se v této kronice příliš osobních
údajů dět a mládeže neuvádí. Informační hodnotu kroniky to samozřejmě snižuje. Snad 
se v budoucnu podaří naleznout rovnováhu mezi zákonnou povinnost obcí vést kroniku a výše 
uvedeným nařízením a z kroniky se nestane seznam neosobních událost.
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MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍLOHY
 
Součást kroniky jsou následující multmediální přílohy:

morena2018.mp4
videozáznam z vynášení Mařeny pořádaného ZŠ a MŠ Svinov

pout2018.mp4
videozáznam z pout pořádané radou městského obvodu (hlavní pořadatel Mgr. Viktor Kojdecký)

brusleni2018.mp4
videozáznam z veřejného bruslení pořádaného Komisí pro kulturu, mládež a sport

olympiada2018.mp4
videozáznam ze svinovské olympiády pořádané Komisí pro kulturu, mládež a sport

Fyzicky jsou přílohy uloženy na přiloženém DVD s garantovanou dobou čitelnost dat 160 let (tvrdili 
na obalu :o)))
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