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KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2015

ÚVOD
Při zpracovávání podkladů pro kroniku roku 2015 jsme se rozhodli i vzhledem k
půlkulatému letopočtu pro rozšíření prostoru pro faktografické údaje, které by pomohly zachytit
Svinov roku 2015 prostřednictvím čísel. Každoroční uvádění údajů v takovém rozsahu by zřejmě
nebylo žádoucí. Jsme však naplnění nadějí, že kronika Svinova v roce 2020 bude obsahovat data
obdobná a bude i touto formou zachycen směr, kterým se Svinov vyvíjí.
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OBYVATELSTVO
Svinov měl k 1.1.2015 celkem 4.520 obyvatel a byl tak 9. nejlidnatějším městským obvodem
Statutárního města Ostrava. (zdroj: MMO)

Věkovou strukturu obyvatelstva (mimo cizinců) k 12.10.2015 pak zachycují následující grafy.
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Věková struktura obyvatelstva Svinova
muži a ženy, stav k 12.10.2015 (zdroj: evidence obyvatelstva MMO)
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Věková struktura obyvatelstva Svinova
muži + ženy, stav k 12.10.2015
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Věková struktura obyvatelstva Svinova v dekádách
muži a ženy, stav k 12.10.2015
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Věková struktura obyvatelstva Svinova v dekádách
muži + ženy, stav k 12.10.2015
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Z uvedených grafů vyplývá, že demografická struktura obyvatelstva Svinova je přibližně
shodná s demografickou strukturou obyvatelstva ČR. Grafy zachycují dvě populační vlny
prezentované dnešními šedesátníky a čtyřicátníky, což přibližně odpovídá zvýšené porodnosti v
poválečném a období a fenoménu „Husákových dět“ tj. zvýšené porodnosti v létech 70-tých. Další
populační vlna se již nevyskytuje zřejmě v důsledku změny společenských poměrů v roce 1989 a
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následné změny životního stylu. Svinov v roce 2015 je tak obvodem stárnoucím s průměrným
věkem 43,3 let s výhledem na silnou populaci 80-níků v horizontu 15-ti až 20-ti let při zachování
trendu prodlužování průměrné délky života. Obdobná situace se pak bude opakovat s odstupem
přibližně dalších 20-ti let (dnešní čtyřicátníci). Procentní rozdělení mužů a žen odpovídá poměru
49/51. V generaci čtyřicátníků (a pouze v ní) jsou muži vůči ženám zastoupeni v daleko větším
procentuálním poměru a to přibližně 53/47. Zásadní vliv zde sehrávají muži ročníku 1975, kteří jsou
s absolutním počtem 55 vůbec nejpočetnějším ročníkem při zohlednění pohlaví. Při součtu obou
pohlaví je pak nejpočetnější ročník 1972 s absolutním počtem 90.

Děti a mládež ve Svinově
chlapci+dívky, stav k 10.12.2015
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Počet nejmenších dět ve Svinově má mírně vzrůstající tendenci ve srovnání s počtem dět
narozených na začátku milénia.
Následující tabulka zachycuje počet 3 až 5-ti letých (3 ročníky) dět v jednotlivých letech

Následující tabulka zachycuje počet 6-ti až 14-ti letých (9 ročníků) dět v jednotlivých letech

Z uvedeného je zřejmé, že počty dět ve věku 3-5 mají přibližně setrvalý stav. Počty dět ve věku 614 však budou v blízké budoucnosti narůstat.
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Reprodukčně aktivní populace Svinova - model
10-ti letý interval (25-34 let)
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Pro modelování byl pro reprodukčně aktivní populaci stanoven věkový interval 25-34 let
a nebylo uvažováno s přírůstky (přistěhování) ani úbytky (odstěhování, úmrt). Graf může být
užitečný při modelování počtu narozených dět v následujících letech (při zohlednění počtu dět
narozených matkám odpovídajícího věku) Je však potřeba mít stále na paměti, že se jedná o model
nepříliš komplexní nezachycující například vliv rozšíření zástavby na v současnosti volné plochy
mezi Svinovem a 5. porubským obvodem.
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POLITICKÝ ŽIVOT
V roce 2015 byl politický život ve Svinově plný změn. Po komunálních volbách v roce 2014
vzešlo z povolebního vyjednávání vedení obvodu ve složení:
Starosta:
Mgr. Lenka Hrušková
1. místostarosta:
Ing. Helena Wieluchová
2. místostarosta:
Ing. Eduard Dvorský
Radní:
Ing. Radim Smetana
Radní:
Lumír Pščolka
Vedení obvodu v tomto složení pak působilo až do 8. zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Svinov konaného dne 23. 7. 2015, kde bylo zastupiteli odvoláno a zvoleno vedení nové
(Ing. Radim Smetana odvolán nebyl):
Starosta:
Ing. Helena Wieluchová
1. místostarosta:
Ing. Daniel Žitník
2. místostarosta:
Mgr. Viktor Kojdecký
Radní:
Ing. Jiřina Broulíková
Radní:
Ing. Radim Smetana
Vedení obvodu v tomto složení pak působilo až do 9. zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Svinov konaného dne 13. 8. 2015, kde bylo zastupiteli zrušeno usnesení z 8. zasedání,
kterým bylo odvoláno první vedení obvodu pod vedením Mgr. Hruškové a zrušeno usnesení,
kterým bylo jmenováno vedení obvodu pod vedení Ing. Wieluchové. Na problematičnost tohoto
postupu (dle zákona o obcích se zastupitelé z funkcí odvolávají) upozornilo i Ministerstvo vnitra
České republiky resp. Odbor legislativní a právní Magistrátu města Ostravy, který byl k pozastavení
9. zasedání vyzván. Zároveň však potvrdil nové vedení obvodu ve složení:
Starosta:
Jiří Kusýn
1. místostarosta:
Mgr. Lenka Hrušková
2. místostarosta:
Ing. Eduard Dvorský
Radní:
Ing. Radim Smetana
Radní:
Ing. Simona Bonková
Vedení obvodu v tomto složení pak působilo až do 18. 9. 2015 kdy starosta Kusýn rezignoval
na základě opakovaného přistižení policií při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Na 10.
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaném dne 30.9.2015 byli odvolání zbývající
členové vedení obvodu (Ing. Radim Smetana odvolán nebyl, po odvolání ostatních členů vedení
obvodu podal rezignaci sám) a bylo zvoleno nové vedení obvodu ve složení:
Starosta:
Ing. Helena Wieluchová
1. místostarosta:
Ing. Daniel Žitník
2. místostarosta:
Mgr. Viktor Kojdecký
Radní:
Ing. Jiřina Broulíková
Radní:
Radmila Jančíková
O celkově bouřlivém politickém vývoji svědčí svolání celkem 9-ti zasedání zastupitelstva
oproti obvyklým 4. Horkému politickému svinovskému létu se věnovaly i sdělovací prostředky
nejen s regionální působnost.
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Veřejný život byl v roce 2015 ve znamení oslav výročí 750 let od první písemné zmínky o
Svinově. U této příležitosti byla Radou MOb jmenována Komise pro přípravu oslav 750. výročí
Svinova, která pořádala nebo se spolupodílela na pořádání následujících kulturních a
společenských akcí:
- 12. 4. 2015 koncert z cyklu Čtvero ročních období, účinkovali Martin Gurbaľ a Stadlerovo
klarinetové kvarteto
- 14. 4. 2015 vypouštění balónků dětmi MŠ a ZŠ před kostelem Krista Krále, kdy děti vytvořily živý
obraz ve tvaru číslice 750, což ve své reportáži zachytila i regionální redakce České televize
- 18. 4. 2015 15. ročník rybářských závodů pořádaný MO Českého rybářského svazu na Bečkárně.
- 23. 5. 2015 turnaj starých gard v národní házené pořádaný oddílem národní házené za účasti
týmů sousedních obvodů
- 31. 5. 2015 Koncert souboru Hradišťan v kostele Krista Krále
- 1. - 14. 6. 2015 výstava Svinov je furt tak fajn pořádaná ZUŠ Dobroslava Lidmily, na které se mohli
návštěvníci seznámit s historickými fotografiemi Svinova a dále výtvarnými a literárními pracemi
svinovské základní umělecké školy
Komise také nechala natočit zajímavý dokumentární film o historii a současnosti Svinova pod
názvem 750 let Svinova.
12. - 13. února proběhlo na ZUŠ J. Valčíka v Ostravě Porubě Okresní kolo soutěže v sólovém
zpěvu. Svinovskou ZUŠ úspěšně reprezentovaly žákyně paní učitelky Romany Ježkové: Sára
Medulová - 1. místo, Anna Epingerová - 2.místo, Natálie Mikšaníková - 1. místo, Lucie Mužíková - 2.
místo, Michaela Borková - 2. místo a žákyně paní učitelky Petry Kubenkové: Zdislava Szymiková 1.
místo s postupem a vokální duo: Zdislava Szymiková, Michaela Světlíková 1. místo s postupem.
30. 4. 2015 jsme si připomněli 70. výročí konce 2. světové války. Program vzpomínkového
aktu:
11:00 – 12:30 putovní dokumentační výstava Mnichov, okupace, osvobození spojená s besedou
s pamětníkem holocaustu panem Luďkem Eliášem pro žáky ZŠ
14:45 kladení věnců u památníku obětem 2. světové války v parku Čs. armády
15:15 zasazení památného stromu u příležitosti 70. výročí osvobození Svinova a 750 let
založení obce
15:30 vystoupení Statise Prusalise a Pěveckého sboru studentů gymnázia Olgy Havlové
pod vedením Olgy Blažkové – ve školní jídelně
16:00 beseda s pamětníkem holocaustu panem Luďkem Eliášem pro veřejnost – ve školní
jídelně
17:30 Zapálení svíček a modlitba u pomníku za všechny oběti 2. světové války
Tradiční svinovská pouť za přítomnosti všemožných pouťových atrakcí se uskutečnila ve
dnech 20.-21.6.2015. V rámci kulturního programu vystoupili: Loud`n Roll, Vitorka-Dyl, Děti ZŠ a MŠ
Ostrava - Svinov, žáci ZUŠ Dobroslava Lidmily, taneční soubor Opavička, Gangsters of swing, taneční
soubor Ševčík, Jazzda, StandaBanda
13. 9. 2015 uspořádala Komise pro kulturu sport a mládež pro RMOb Svinov velice zdařilý
Záchranářský den. Ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR, Integrovaným záchranným
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systémem, dobrovolnými svinovskými hasiči se podařilo zajistit poutavý odpolední program.
Návštěvníci mohli sledovat ukázku výcviku policejních koní i policejních psů, simulovaný zásah při
dopravní nehodě a především děti se mohly zúčastnit mnoha zajímavých soutěží s tématikou
bezpečnosti a záchranářství.
7. listopadu uspořádala PS Ještěr ve spolupráci s Komisí pro kulturu, mládež a sport pro
BMOb ve večerních hodinách na hřišti národní házené tradiční Halloween. Byly připraveny soutěže
pro děti, občerstvení a jako překvapení ohnivá show.
Dne 18. listopadu 2015 proběhlo v podkrovním sále školy setkání pod názvem Čtení ze
starých kronik. Četlo se ze starých kronik svinovských škol. Akce byla velice kladně přijata o čemž
svědčí záměr zopakovat setkání i začátkem následujícího roku.
V sobotu 28. listopadu se před kostelem Krista Krále uskutečnil již tradiční Svinovský
vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu. V rámci dopoledního programu vystoupil klaun
Hopsalín. V rámci odpoledního programu vystoupila country skupina Viktoria. Dále byl promítnut
dokumentární film 750 let Svinova, vystoupily děti MŠ a žáci ZUŠ. Po projevech římskokatolického
faráře P. Jana Larische, faráře Církve československé husitské Tomáše Chytila a paní starostky Ing.
Heleny Wieluchové byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. V průběhu celého dne byl zdarma k
dispozici dřevěný kolotoč. Návštěvníci si mohli také zakoupit vánoční zboží a občerstvení od
četných prodejců.
Souběžně s programem před kostelem Krista Krále proběhla v jídelně ZŠ Bílovecká 10 i
tradiční akce organizovaná KDU-ČSL pod názvem Vázání adventních věnců. Obě akce se setkaly s
hojným zájmem ze strany veřejnosti.
16. 12. 2015 se uskutečnil v kostele Krista Krále tradiční předvánoční koncert pořádaný ZUŠ,
ZŠ a MŠ Svinov.
Na bohatém společenském životě ve Svinově pak mimo výše uvedené akce podílely také:
10.1. Obecní ples pořádaný v Zámečku v Porubě
24.1. Pionýrský ples PS Ještěr pořádaný v polaneckém Dělnickém domě
25.1. Dětský maškarní ples PS Ještěr v jídelně ZŠ Bílovecká 10
7.2. Lidový ples v Domě farnosti Poruba
13.2. Maškarní ples pro dospělé pořádaný svinovskými hasiči v polaneckém Dělnickém domě
26.3. Velikonoční dílny ve školní jídelně Bílovecká 10 a v učebnách I. a II.B ZŠ E. Rošického
28.3. Malování velikonočních vajíček v hasičské zbrojnici
22.4. Žákovský koncert v sále ZUŠ
30.4. Stavění máje a pálení čarodějnic spolu s taneční zábavou v hasičské zbrojnici
12.5. Májové setkání seniorů v jídelně ZŠ Bílovecká 10
20.5. Absolventský koncert v sále ZUŠ,
22.5. Sousedské smažení vaječiny na Bečkárně 30.5. Dětský den, kácení máje a taneční zábava v
hasičské zbrojnici
1.6. Křest knihy Lydie Romanské Láska je víc než láska pořádaný ve svinovské knihovně
7.6. Divadelní představeníčko „O duhovém království“ v sále ZUŠ
19.6. Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku – obřadní síň
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27.6.
5.9.
19.9.
19.9.
19.9.
22.10.
12.11.
3.12.
8.12.
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Memoriál Alfonse Kudělky - 28. ročník – hasičská zbrojnice
Odpolední turnaj v nohejbalu a tradiční večerní zábava – hasičská zbrojnice
Burčákofest – hasičská zbrojnice
Škola začíná – ODS, hřiště TJ Vítkovice Svinov
Zájezd Komise pro občanské záležitosti při RMOb Svinov do Kroměříže
Drakiáda na hřišti ZŠ Bílovecká 10
Podzimní bruslení na zimním stadionu Sareza v Ostravě - Porubě
Mikulášské setkání seniorů v jídelně ZŠ Bílovecká 10
Vánoční dílna ve školní jídelně Bílovecká 10 a v učebnách I. a II.B ZŠ E. Rošického
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ÚŘAD MĚSTKÉHO OBVODU SVINOV
V roce 2015 bylo na Úřadě městského obvodu Svinov zaměstnáno 21 úředníků. V roce
2015 poskytl ÚMOb Svinov informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím celkem v 11-ti případech.

HOSPODAŘENÍ OBVODU
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BYDLENÍ
V roce 2015 nedošlo k zásadním změnám v oblasti individuálního i hromadného bydlení ve
Svinově. Nejhustějí osídlenou část Svinova je a i do budoucna bude ul. E. Rošického díky výškovým
domům s celkovým počtem 20 vchodů tj. 472 bytů. V roce 2015 bylo zkolaudováno 23 staveb.
Koncem roku 2015 bylo zahájeno „zasíťování“ části pozemků mezi Svinovem a 5. porubským
obvodem. Konkrétně se jedná o 23 stavebních parcel situovaných nad stávajícím házenkářským
hřištěm s dopravním napojením na ul. Sokolská a Hradecká.
ÚMOb Svinov spravuje celkem 125 bytů. Pronajímání bytů jednotlivým nájemníkům je
schvalováno Radou MOb Svinov na základě doporučení Komise bytové. Na bytové hospodářství
připadly kapitálové výdaje ve výši 2.047 tis. Kč (z toho: 1.211 tis. Kč Sanace hydroizolace suterénu
bytového domu na ul. Bílovecká č.p. 155 a 494 tis. Kč I. etapa zateplení bytového domu na ul.
Bratří Sedláčků č.p. 55) Bohužel i v tomto roce se bytový odbor ÚMOb Svinov potýkal s
jednotlivými opakovanými případy neplacení nájemného a zanedbáváním úklidu a údržby
pronajatých bytů a to zejména v některých cihlových domech na ulici Bílovecká.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Římskokatolická církev
Farářem je P. Jan Larisch Th. D., který se nad rámec práce ve svinovské farnosti věnuje práci
v Diecézní charitě ostravsko-opavské jako její prezident. 27.6.2015 přijal po předchozím působení
ve Svinově kněžské svěcení jáhen Marek Večerek. Od 1. 6. 2015 byl jmenován do funkce
pastoračního asistenta jáhen David Tyleček. Varhaníkem je pan Petr Macháč, který v závěru roku
dovršil 25 let varhanické služby ve Svinově.
Pravidelné nedělní bohoslužby jsou vždy v 8.00 a 10.00, ve všední dny jsou mše sv. v úterý,
čtvrtek a pátek v 17.30, ve středu a v sobotu v 7.00 hodin.
Ve školním roce 2014/2015 chodilo do náboženství 34 dět, v novém školním roce
2015/2016 se přihlásilo 24 dět.
Při tříkrálové sbírce vybralo ve Svinově 55 dobrovolníků 65.055 Kč.
Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem při místní pouti ke svátku sv. Jana a Pavla v
sobotu a v neděli 20. – 21. června byl farář, který současně oslavil 25 let kněžství.
V neděli 13. září ve svinovském kostele biřmoval 18 konfirmantů biskup Mons. František
Václav.
Pokračovala rekonstrukce „dolní“ sakristie v kostele – nová podlaha, nové okno a dveře,
nový nábytek, nový bojler, obnovilo se schodiště do „horní“ sakristie. Byly přezlaceny
bohoslužebné nádoby a relikviáře, mešní roucha byla doplněna dvěma novými a dvěma přešitými
kasulemi. Restaurátor Bittner ze Staříče opravil poškozenou sochu Vzkříšeného Krista a doplnil k ní
korouhev, také opravil Pelikánův model sochy Krista Krále, získaný z pozůstalosti P. Ladislava
Kubíčka.
Svinovský kostel je přirozeným kulturním centrem obvodu, ve kterém se pravidelně
uskutečňují nejen vystoupení žáků svinovských MŠ, ZŠ a ZUŠ ale i koncerty umělců různých
hudebních žánrů.
Církev českobratrská husitská
Farářem ve Svinově a v Polance je Tomáš Chytil. Varhanicí je Ing. Jaroslava Rosypálková.
Bohoslužby jsou každou neděli v 10.15 min a o svátcích - Vánoce, Velikonoce a Dušičky.
600. výročí mučednické smrti M. Jana Husa si věřící připomněli bohoslužbou 5. července
O prázdninách proběhla oprava fasády věže Husova Sboru. Barva byla zvolena dle
historických pramenů z roku 1934: „Vpředu ve schodech vyčnívá daleko viditelná bílá věž
čtyřhranná, 23 m vysoká, ukončená husitským sluncem s paprsky, uprostřed něhož je červený
PLOCHÝ KALICH…“
Také v Husově Sboru se konaly různé kulturní akce.
Faráři i věřící obou církví se v průběhu roku setkávali např. při pietním aktu u příležitosti
výročí 75. let od ukončení Druhé světové války, při Vánočním jarmarku nebo při modlitbě za
zesnulé u kříže na hřbitově.
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SPORT
Dne 16. května v tělocvičně ZŠ Bílovecká uspořádal oddíl volejbalu TJ Sokol Svinov 19.
ročník volejbalového turnaje smíšených družstev O pohár starostky k 70.výročí osvobození Svinova.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Čtyři domácí svinovská a pozvané družstvo Lopatek pod vedením
rovněž člena TJ Sokol Svinov. Na prvních třech místech se umístila domácí družstva.
Oddíl národní házené TJ Sokol Svinov se před třemi lety pokusil vzkřísit tradici večerních
turnajů, které byly v 70. a 80. letech minulého stolet velice oblíbené u svinovské a házenkářské
veřejnosti. Letošní ročník proběhl v sobotu 23. 5. 2015 v rámci oslav 750 let založení Svinova.
Pozvání na turnaj přijali tradiční účastníci z Vítkovic, Studénky a Albrechtiček, kteří se i v tomto
pořadí umístili na prvním, druhém a třetm místě. Domácí se umístili namístě čtvrtém.
Oddíl národní házené TJ Sokol Svinov pro podzimní část sezóny 2015/2016 obsadil všechny
soutěžní kategorie vypsané Svazem národní házené. Do soutěží bylo přihlášeno 9 družstev. Všechna
družstva jsou trenérsky zajištěna 13 aktivními trenéry a vedoucími družstev. Celkem bylo odehráno
73 utkání (37 na domácím hřišti). Družstvo mužů oddílu národní házené TJ Sokol Svinov v
uplynulém ročníku (2014-2015) druhé ligy obsadilo konečné třet místo. Díky odchodům hráčů v
podzimní části 2015/2016 však na toto vynikající umístění nedokázali navázat. V mládežnických
kategoriích nejméně čtyři družstva mohou pomýšlet na účast na vrcholných akcích (Mistrovství ČR
a Pohár ČR).
Fotbalový klub TJ Vítkovice-Svinov se v sezóně 2014/2015 prosadil na dvou frontách, kdy
starší žáci pod vedením trenérské dvojice Renner Pavel a Nábělek Petr získali titul v krajské soutěži
sk.B a zúčastnili se turnaje mistrů severomoravského kraje v Bohumíně. Dále pak muži Svinovského
fotbalu postoupili z městského přeboru kde skončili na prvním místě do 1.B třídy. Klub sdružuje asi
100 aktivnich hráčů jak že Svinova tak okolních lokalit. Fotbalový klub má družstva přípravky,
mladších a starších žáků, dorost "A a dorost " B a v neposlední řadě muži a veteráni nad 40 let.
V termínu 18.-19.7.2015 na Novomlýnských nádržích, proběhlo mezinárodní mistrovství
České republiky v lovu ryb na plavanou. Svinov byl reprezentován družstvem složeným ze členů MS
Poruba 1 – Bečkárna. Ve silné konkurenci zahraničních národních mistrů a vícemistrů světa i Evropy
a družstev z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Itálie pan Radim Vytřas umístil na
výborném třetm místě.
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ŠKOLSTVÍ
V roce 2015 navštěvovalo mateřskou školu na všech budovách tj. MŠ Polanecká, MŠ
Bílovecká a MŠ Rošického celkem 157 dět a byla tak v souladu s dlouhodobým trendem maximálně
naplněna její kapacita. Mateřská škola byla převážně navštěvována dětmi svinovskými. Podíl
mimosvinovských dět činil asi jednu pětinu.
Základní školu v roce 2015 navštěvovalo 362 žáků. Celkem 12 žáků pátých ročníků bylo
přijato ke studiu na víceletých gymnáziích, což lze považovat za pěknou vizitku prvního stupně
svinovské základní školy. Celková kapacita svinovské školy činila 420 žáků. Kapacita bylasnížena z
původních 530 žáků zřízením odborných učeben.
Koncem roku 2015 bylo zahájeno územní řízení pro nově budovanou MŠ Stanislavského,
která má v roce 2016 nahradit hygienicky již nevyhovující budovu MŠ Bílovecká.
Po předchozím rozšíření pozemku (odkoupením části vedlejší parcely) proběhlo na podzim
roku 2015 vybudování zahrady MŠ Polanecká v přírodním stylu. Zahrada byla dle projektu Ing.
Pavly Kociánové Kašubové realizována firmou AWT Rekultivace, a.s., za cenu 1.911.800,- Kč vč. DPH
a byla předána 18.12.2015. Nově zbudovaná zahrada obsahuje 29 herních a vzdělávacích prvků. Na
projekt byla Státním fondem životního prostředí schválena dotace z Operačního programu
Životního prostředí.
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DOPRAVA
Automobilová doprava
Intenzita automobilové dopravy na hlavních komunikacích ve Svinově nebo jeho nejbližším
okolí je zahrnuta v níže uvedené tabulce. Tabulka nezahrnuje vliv přeložky ul. Bilovecká, která ještě
nebyla v době zpracování dat dokončena. Parametr asymetrie ukazuje nerovnoměrnost mezi
oběma směry, parametr významnost zachycuje procentní podíl dané komunikace v rámci
vybraných komunikací v tabulce. Tento slouží pouze lepší orientaci v tabulce. (zdroj: Kartogram
2015, Ostravské komunikace, oddělení dopravního inženýrství).

Železniční doprava
Data jsou uvedena pouze za ČD ( tj. cca 80%) osobní přepravy.
Denně je ve stanici 244 vlaků. Z toho v regionální dopravě 145 vlaků kategorie Osobní a Spěšný.
Vlaků dálkové dopravy je 20 SC,18 EC, 4 IC,4 Ex,2 EN a 51 R tj. 99 celkem vlaků dálkové dopravy ČD.
Průměrný denní počet cestujících je 7,4 tis nastupujících a 7 tis vystupujících.
Ostatní dopravci pak k uvedeným počtům přispívají 18 vlaky - Student agency, 12 vlaky - Leo
express .
(zdroj: Generální ředitelství ČD)
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MHD
MHD na celém území MOb Svinov není sčítána. Sčítán je pouze dopravní uzel Svinov mosty
h.z. Denní obrat činí cca. 15 tis. vystupujících/nastupujících denně.
Tramvajová doprava: čítá 575 spojů v každém směru denně. V době přepravní špičky 36
spojů za hodinu v každém směru. O víkendech 308 resp 306 spojů v každém směru. V době
přepravní špičky pak 15 spojů v každém směru.
Autobusová doprava: čítá 412 spojů v každém směru denně. V době přepravní špičky 31
spojů za hodinu v každém směru. o víkendech 226 resp. 223 spojů v každém směru. V době
přepravní špičky pak 12 spojů v každém směru.
(zdroj: DPO)
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INVESTICE
Počátkem roku 2015 bylo na ul. E. Trioletové rozšířeno parkoviště o parkovací místa pro 27
osobních automobilů. Náklady na jejich zřízení činily 800 tis. Kč bez DPH a byly hrazeny z rozpočtu
MOb Svinov.
26. 5. 2015 byla zpět usazena opravená lávka přes Porubku.
Ke dni 31. 8. 2015 byla ukončena demolice domu č.p. 268 na ulici Axmanova v Ostravě Svinově. Dům byl dlouhodobě ve špatném technickém stavu.
Dne 2.12.2015 byla za účasti hejtmana Miroslava Nováka slavnostně otevřena přeložka ul.
Bílovecká. Výstavba byla zahájena v říjnu 2013. Náklady dosáhly hodnoty 107 mil. Kč a z 85% byly
uhrazeny z dotace Evropské unie, Statutární město Ostrava poskytlo 1,5 mil. Kč a zbývající část pak
byla uhrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Stavbu realizovala firma SDS EXMOST s.r.o.
Komunikace o délce 1,5 km slouží k odvedení tranzitní dopravy z centra Svinova.
V druhé polovině roku 2015 proběhala rekonstrukce kanalizačního řadu na ul. Bílovecká v
úseku kruhový objezd – křižovatka s ul. U Rourovny. V listopadu pak byla položena finální vrstva
asfaltového koberce. Jedná se o součást větší zakázky pod názvem Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu Svinov v rámci které bude rekonstruováno celkem 3.788 m hlavních řadů kanalizací a
4.199 m vodovodních řadů a to na ulicích Bílovecká, Lipová, Stanislavského, Malátova, Mičurinova,
Kuršova, Kolofíkova, Tichá, U Rourovny, Leopolda Kříže, Glinkova, Jandáskova, Dr. Grudy, Jarní.
Součást zakázky jsou také přeložky nízkotlakého plynovodu, likvidace starých řadů a následná
oprava finálního povrchu kanalizací. Celková cena zakázky má činit téměř 68 mil. Kč bez DPH. Délka
realizace zakázky činí 120 týdnů a zakázka by měla být ukončena v první polovině roku 2017.
Zakázka je hrazena z rozpočtu Statutárního města Ostravy.
V listopadu roku 2015 byla zahájeno zateplení pláště budovy Bratří Sedláčků 55. Do konce
roku bylo zrealizováno zateplení pláště ze strany zadního dvora a ze strany ulice Bratří Sedláčků.
Stavební práce budou pokračovat v závislosti na klimatických podmínkách v roce následujícím. Akce
byla financována z rozpočtu městského obvodu Svinov.
V závěru roku byla ve Svinově dokončena cyklostezka na ulici Nad Porubkou. Tato je
součást zakázky pod názvem Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská v
celkové výší cca 18 mil. Kč bez DPH zahrnující výstavbu cyklistické stezky v katastrálním území
Poruba, Třebovice ve Slezsku, Svinov. Náklady jsou hrazeny z rozpočtu Statutárního města Ostravy.
Součást výstavby cyklostezky bylo i přemístění nevyhovující autobusové zastávky U Slunce.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
21.3. se svinovšt občané zúčastnili celosvětové akce „Ukliďme svět“, kterou pořádal Český
svaz ochránců přírody. Členové SDH Svinov a mysliveckého sdružení se zaměřili na část
Polaneckého lesa a Rezavku. Další část občanů se zaměřila na cyklostezku od úřadu až k Odře a
další část na chodník ke hřbitovu. Děti z ubytovny v Dubí pod vedení strážníka René Štechera
uklidily prostor kolem kolejí směrem k ulici Opavská.
V průběhu roku opět probíhal pravidelný svoz biodpadu prostřednictvím přistavených
kontejnerů Technického dvora. Díky zakoupení pátého kontejneru došlo k rozšíření lokalit, ve
kterých byly kontejnery umísťovány předchozího roku, o další čtyři místa. Tato služba byla
poskytována občanům zdarma.
Ministerstvo životního prostředí ČR a současně Moravskoslezský kraj a Statutární město
Ostrava vědomy si vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší vypsaly v prosinci tzv. Kotlíkové
dotace sloužící k náhradě starých kotlů na tuhá paliva za moderní kotle s výší dotace 95-100%
vynaložených nákladů.
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Otevření přeložky Bílovecké

Ceny na svinovské drakiádě pořádané
Komisí pro kulturu, mládež a sport

Veřejné bruslení pořádané Komisí pro
kulturu, mládež a sport
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Vítězný snímek v soutěži krásy Svinova
p. Ivo Teichmanna

Vystoupení Hopsalína na jarmarku

Předvánoční koncert
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Nová zahrada na MŠ Polanecká

Svinovšt čerti při návštěvě MŠ Bílovecká
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MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍLOHY
Na přiloženém DVD disku.
Film: 750 let Svinova
Film: Jak se chystá jarmark

28/28

