
KRONIKA 
MĚSTSKÉHO 
OBVODU 
SVINOV 
2016

ING. DANIEL ŽITNÍK
MÍSTOSTAROSTA



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2016

PODĚKOVÁNÍ

V úvodu bych chtěl poděkovat:

ThLic. P. Janu Larischovi Th.D.,  Mgr. Tomáši Chytilovi, Marii Malinové, dipl.um., Ivetě Balnarové, 
Mgr. Petře Plankové, Karlu Luňáčkovi a pracovníkům ÚMOb Svinov za poskytnutí podkladů pro 
zpracování kroniky.

Daniel Žitník

2/27



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2016

OBSAH

PODĚKOVÁNÍ..................................................................................................................2

POLITICKÝ ŽIVOT...........................................................................................................4

VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT......................................................................................5

SPOLKY..........................................................................................................................10

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV.......................................................................12

HOSPODAŘENÍ OBVODU.............................................................................................14

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT...................................................................................................17

SPORT.............................................................................................................................19

BEZPEČNOST.................................................................................................................21

ŠKOLSTVÍ.......................................................................................................................22

INVESTICE.....................................................................................................................23

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...................................................................................................26

MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍLOHY..........................................................................................27

3/27



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2016

POLITICKÝ ŽIVOT

V roce 2016 pracovala rada městského obvodu Svinov ve složení:
Ing. Helena Wieluchová -  starosta (STAN)
Ing. Daniel Žitník - místostarosta (Ostravak politické hnutí)
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 politické hnutí)
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)
Martin Macháč (KDU-ČSL)
Hana Mužíková (KSČM)
Zdeňka Popková (Ostravak politické hnutí)
Ing. Eva Poštová, CSc. (ODS)
Lumír Pščolka (nezařazený)
Ing. Radim Smetana (ČSSD)
Ing. Helena Wieluchová (STAN)
Ing. Daniel Žitník (Ostravak politické hnutí)

V roce 2016 se zastupitelé sešli na 8-mi zasedáních. 

Ing. Tomáš Pastrňák MBA (Ostravak politické hnutí) rezignoval na svůj mandát zastupitele a 
dne 1.6.2016 na 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu Svinov jej nahradil pan Petr Buček.

V květnu 2016 tragicky zahynul dlouholetý zastupitel Jiří Kusýn.
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily

Svinovská základní umělecká škola Dobroslava Lidmily pod vedením ředitelky Marie 
Malinové, dipl. um. byla i v roce 2016 velice aktivním hybatelem kulturního života nejenom ve 
Svinově.  Výuka je na ZUŠ rozdělena do výtvarného a níže uvedených hudebních oborů:
Klávesové nástroje (klavír, keyboard, varhany)
Dechové nástroje (zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon)
Smyčcové nástroje (housle)
Strunné nástroje (kytara, elektrická kytara)
Bicí nástroje
Zpěv (sólový zpěv, sborový zpěv)

V březnu se žáci výtvarného oboru zúčastnili tradiční výstavy žákovských prací základních 
uměleckých škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje pod názvem Salon Zrzavý. 

Žáci výtvarného oboru reprezentovali Svinov na přehlídce výtvarných oborů ostravských 
ZUŠ pod názvem XVI. Jarní salon 2016 na téma STORY-OV a následně také na výstavě Múzy v 
muzeu v rámci festivalu základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MUZIÁDA 2016.

V září pak proběhla výstava výtvarných prací pod názvem „Jak jsme nocovali“ vztahující se k 
Noci s Andersenem ve svinovské knihovně. Součástí výstavy byla i animovaná pohádka žáků 
výtvarného oboru Malá mořská víla, kterou je možno shlédnout na níže uvedeném odkaze. 
https://www.youtube.com/watch?v=BR3XD3XLyg0 a také je součástí multimediální přílohy kroniky.

V listopadu se společně s žáky dalších čtyř ZUŠ žáci výtvarného oboru prezentovali na 
výstavě Kouzelná zahrada na Dole Michal.

Vyučující a žáci výtvarného oboru dále připravili dvakrát den otevřených dveří, účastnili se 
několika exkurzí a výstav, pořádali příměstský výtvarný tábor.

V březnu v podkrovním sále ZUŠ proběhl jazzový koncert k
oslavě dne učitelů, na kterém vystoupili žáci a absolventi ZUŠ
Bílovec. Koncert připravil Pavel Klos, svinovský rodák a vyučující na
ZUŠ Bílovec.

31. 3 . 2016 se uskutečnil festival barokní hudby Máme rádi
baroko, na kterém svinovskou ZUŠ zastupovalo kvarteto zobcových
fléten pod vedením J. Kračmera.

Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě proběhl v dubnu 14.
ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava
2016. Na této soutěži získala čestné uznáni v kategorii klavír-0.
kategorie Sára Medulová, žačka svinovské ZUŠ připravující se pod
vedením Mgr. J. Garbové. 
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Hudební obor zaznamenal v říjnu výrazné úspěchy na čtvrtém ročníku soutěže „Múzy Ilji 
Hurníka“, která proběhla na ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku. Zúčastnili se klavíristé ze třídy Jekatěriny
Garbové (Amálie a Matěj Langrovi,Tereza Honová, Sára Medulová, Michaela Schönwälderová 
a Karel Bilčík) a zpěváci ze třídy Romany Ježkové (Anna Epingerová a Michaela Borková). Přivezli 
celkem 6 zlatých a 2 stříbrné medaile.
V květnu získala ve své kategorii stříbrné pásmo Michaela Světlíková (vyuč. P. Straková) na pěvecké 
soutěži Lidové konzervatoře v O. - Přívoze s názvem O cenu Leoše Janáčka.

Klavíristé se zúčastnili krajské přehlídky nejlepších klavíristů, která se koná na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě a přehlídky městské s názvem Klavírní mládí.

Dětský pěvecký sbor Zvonoklíček, který působí při ZUŠ, ZŠ a MŠ Svinov a jeho tři pěvecké 
skupiny pod vedením Marie Malinové (ZUŠ), Jiřiny Hrbáčové (ZŠ) a Lenky Šklubalové (ZŠ) společně 
či jednotlivě vystupovaly při mnoha příležitostech. Nejvýznamnější bylo vystoupení v rámci tří 
koncertů v Evangelickém kostele v centru Ostravy pod názvem Ostrava zpívá Gospel, projektu 
neziskové organizace YMCA Ostrava - Poruba. Dále Zvonoklíček vystoupil v rámci přehlídky Veselé 
zpívání, celodenní krajské přehlídky ZUŠ sdružených ve společnosti Múza a  festivalu 
Moravskotřebovské arkády.

Žáci hudebních oborů vystoupili také na tradiční svinovské pouti a na předvánočním 
svinovském jarmarku. 

Vyvrcholením celoroční práce hudebních oborů pak byl tradiční předvánoční koncert 
v kostele Krista Krále. Vystoupili zde Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily pod vedením Petry 
Kubenkové, soubory a sólisté ZUŠ, pěvecký sbor Zvonoklíček a pěvecký sbor DAJŠ pod vedení Jiřího 
Šimáčka.

Činnost výtvarného i hudebních souborů zachytil na svých fotografiích Jan Trtílek. Výstava 
s touto tématikou byla otevřena 29. února v galerii Na Schodech v budově porubské radnice.

V příštím roce oslaví Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily 25 let od založení. Při této 
příležitosti již v roce 2016 pracovali žáci i vyučující na CD
s hudebním profilem ZUŠ a velice zdařilém kalendáři pro rok 2017
s malbami žáků zachycujícími významné hudební skladatele.
4. února oslavil Ženský pěvecký sbor Dobroslava Lidmily Ostrava
slavnostním koncertem 40. výročí svého založení a zároveň výročí
nedožitých 90. narozenin Dobroslava Lidmily. 

Knihovna

Knihovna patří k dalším ze svinovských kulturních pilířů. Je
hojně navštěvována dospělými i dětskými čtenáři nejen při
výpůjčkách knih, ale i při bohatém kulturním doprovodném
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programu. Knihovna pořádá pravidelné soutěže, tvořivé dílny, výstavy, besedy a další kulturní akce 
nejenom v rámci projektu „Lovci perel aneb jak z nudy ven“ na podporu čtenářství a čtenářské 
gramotnosti u dětí.

Knihovna spolupracuje s autorkou dětských knih Lenkou Rožnovskou, jejíž autorská čtení 
dokáží děti nadchnout.

Již do roku 2015 se ve spolupráci se svinovským nádražím zapojuje do projektu Kniha 
do vlaku. 

I v roce 2016 se svinovská knihovna zapojila do akce Noc s Andersenem. Při této akci 
mohou děti nocovat v knihovně a užít si bohatý program, na kterém se významným způsobem 
podílela svinovská ZUŠ.

Knihovna také pořádala večerní dobrodružný výlet na pohádkovou prohlídku frýdeckého 
zámku jako ocenění pro děti, které se zapojily do akcí knihovny.

Také v roce 2016 proběhl Týden prvňáčků se slavnostním pasováním dětí na čtenáře.

Každoměsíčně pořádá knihovna Knižní dýchánky, na kterých představuje čtenářům 
zajímavou literaturu a knižní novinky.

V prostorách svinovské knihovny se v roce 2016 uskutečnily následující výstavy:
Krajina, Rudolf Suchánek (únor)
Výstava plakátů a fotografií Muzea Beskyd (březen)
Z Lisabonu k Gibraltaru, Antonín Bosák (květen)
Výstava fotografií a výtvarných prací z Noci s Andersenem (prázdniny)
Rodáci vystavují, Stanislav Drozd - fotografie, Stanislav Krejčí - obrazy (říjen-listopad)
Svinov ve fotografii, Antonín Bosák (prosinec/16 - únor/17)

a besedy:
Pyreneje - národní park, RNDr. Magdaléna Roháčová - prezentace fotografií a beseda (březen)
Charita a migrační vlna, svinovský farář P. Jan Larisch, Th.D (červen)
Život viktoriánské éry, Kateřina Mrázková (říjen)
Cykloputování do Santiaga de Compostela, svinovský farář P. Jan Larisch, Th.D (listopad)

Svinovská pouť.

Ve dnech 17. - 19. 6. 2016 proběhla tradiční svinovská pouť. V rámci hlavního sobotního 
programu se na pódiu představily hudební skupiny: Kámo, Crash family, Jazzýček, My project, 
Victoria, Standa banda. Podstatnou součástí programu bylo také vystoupení dětí MŠ, ZŠ a ZUŠ 
Svinov, tanečního souboru Opavička a pěveckého sboru Zvonoklíček. Pouť se jako obvykle konala 
na prostranství před katolickým kostelem, které bylo hojně obsazeno různými pouťovými atrakcemi
a prodejními stánky. Organizačně pouť zaštítil místostarosta Mgr. Viktor Kojdecký.
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Svinovský jarmark.

Svinovský vánoční jarmark s tradičním rozsvícením
vánočního stromu se uskutečnil 26. 11. 2016 před kostelem Krista
Krále. O kulturní program se postaral v dopoledních hodinách
hudební klaun Hopsalín a v odpoledních hodinách v rámci
hudebních vystoupení děti ZŠ, ZUŠ a MŠ. Po celý den byl zdarma
k dispozici oblíbený dřevěný historický kolotoč a množství stánků
s občerstvením a vánočním zbožím. Krátké video je možno
shlédnout na odkaze: https://www.youtube.com/watch?
v=KmfwV1mVA7k a je také součástí multimediální přílohy kroniky.

V květnu se na svinovském nádraží představila putovní
výstava ZOO Ostrava

Hopsalín na jarmarku Svinovský jarmark před polednem

Z dalších tradičních každoročních i netradičních
akcí se i v roce 2016 uskutečnily:
10.1. Novoroční koncert v Husově sboru, 

Ostravský smíšený sbor
16.1. Lidový ples (KDU-ČSL)
23.1. Pionýrský ples (Pionýrská skupina Ještěr 

Ostrava-Svinov)
24.1. Dětský maškarní ples (Pionýrská skupina Ještěr Ostrava-Svinov)
6.2. Obecní ples (Rada MOb Svinov)
13.2. Maškarní ples pro dospělé (SDH Ostrava - Svinov)
18.2. Čtení z kronik ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov (Komise pro občanské záležitosti, ZŠ a MŠ 

Ostrava - Svinov)
7.2. Bruslení (Komise pro kulturu, mládež a sport )
15.3. Velikonoční dílny (Komise pro kulturu, mládež a sport a ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov)
16.4. Pohár svinovských tůní (Český rybářský svaz - místní skupina Poruba 1)
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17.4. Jarní koncert v Husově sboru,Ostravský smíšený sbor
28.4. Pietní akt u příležitosti výročí osvobození Svinova v roce 1945
30.4. Pálení čarodějnic a Stavění máje (SDH Ostrava-Svinov, ZUŠ, ZŠ a MŠ Ostrava - 

Svinov)
12.5. Májové setkání seniorů (Komise pro občanské záležitosti)
14. až 15.5 Zlatá udice (Český rybářský svaz - místní skupina Poruba 1)
21.5. Zájezd do ZOO Lešná (Komise pro kulturu, mládež a sport )
31.5. Zájezd do Častolovic a Letohradu (Komise pro občanské záležitosti)
28.5. Vepřové hody, Kácení máje (SDH Ostrava - Svinov)
3.6. Den dětí na Bečkárně (Český rybářský svaz - místní skupina Poruba 1)
4.6. Den dětí v areálu hasičské zbrojnice 
27.8. Taneční zábava k výročí otevření hasičárny (SDH Ostrava - Svinov)
17.9. Burčákofest (SDH Ostrava - Svinov)
12. a 19. 10. Počítačový kurz - úprava fotografií (Komise pro občanské záležitosti)
18.10. Drakiáda (Komise pro kulturu, mládež a sport a ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov)
5.11. Halloween (Pionýrská skupina Ještěr Ostrava-Svinov ze podpory  Komise pro 

kulturu, mládež a sport)
27.11. Lední bruslení (Komise pro kulturu, mládež a sport)
3.12. Zájezd na vánoční trhy Olomouc (Komise pro kulturu, mládež a sport)
7.12. Mikulášské setkání seniorů (Komise pro občanské záležitosti)
8.12. Vánoční dílna (Komise pro kulturu, mládež a sport a ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov)
11.12. Lední bruslení s Mikulášem (Komise pro kulturu, mládež a sport)
28.12. VIVAT CAROLUS QUARTUS, Alfred Strejček, Štěpán Rak

V září dorazil na svinovské nádraží Legiovlak. Věrná kopie
vojenského vlaku z let 1918-20, ve kterém se po první světové válce
českoslovenští legionáři účastnili válečných operací na Trans
sibiřské magistrále v Rusku, byla přistavena k jednomu z nástupišť.
Po dobu 15-dnů byla zdarma přístupná široké veřejnosti. 
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SPOLKY

Pionýrská skupina Ještěr

Pionýrská skupina Ještěr se ve své činnosti zaměřuje především na práci s dětmi a je 
nerozlučně spjata s táborovou základnou Šance - Řehucí. Základna se nachází na odlehlém místě v 
Beskydech a je tak ideálním místem pro konání letních táborů nebo víkendových srazů. V roce 2016
se uskutečnily dva turnusy letního tábora PS Ještěr. 1. turnus „Zločiny  pod Řehucí“ nabídl dětem 
příležitost objasňovat v rolích detektivů záhady nejrůznějšího charakteru. 2. turnus „S Malým 
princem po stopách Růže“ pak dětem umožnil putování pro  různých planetách při putování za 
Růží. Součástí letních táborů jsou samozřejmě výlety, soutěže, hry, přednášky, táboráky ... prostě 
bohatý program pro malé i větší táborníky. 

Táborová základna prochází postupnou rekonstrukcí díky finančním grantům a brigádám 
členů PS.

PS Ještěr také pořádal maškarní ples pro děti, Helloween na házenkářském hřišti a ples pro 
dospělé v Polance nad Odrou. Aktivně se také účastnil dalších akcí akcí pořádaných  MOb Svinov a 
dětského dne SDH Svinov. 

Sbor dobrovolných hasičů Svinov

V lednu získala jednotka SDH
Svinov náhradou za letitou Avii
moderní plně vybavený dodávkový
automobil značky Mercedes-Benz
Sprinter 4x4. Vůz v hodnotě cca 3,8
mil. Kč byl pořízen  Moravskoslezským
krajem z prostředků strukturálních
fondů EU a společně s dalšími 49 byl
slavnostně předán hasičům v
ostravském Trojhalí.

V srpnu získala jednotka SDH
Svinov díky aktivitě vedení městského
obvodu nové klecové skříně k umístění zásahových obleků. Finanční prostředky na pořízení skříní 
byly čerpány z rozpočtu MOb Svinov.

Jednotka SDH Svinov čítá 13 členů (2 velitelé družstev, 4 strojníci, 7 členů). Jednotka byla v 
roce 2016 povolána k 5-ti výjezdům z toho ke 2 výjezdům nevyjela. Členové jednotky se zúčastnili 
dvou školení a jednoho cvičení.

Hasičský kroužek měl celkem 55 členů (přípravka 16, mladší žáci 22, starší žáci 12, 
dorostenci 5 a dále 6 vedoucích a 3 instruktoři) Členové se zúčastnili 15 závodů. Kromě požárního 
sportu je náplní činnosti kroužku i vzdělávání dětí a mládeže v oblasti požární ochrany, ochrany 

10/27



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2016

obyvatelstva, zdravovědy a ochrany životního prostředí. 

SDH Svinov v požárním sportu dospělých reprezentují následující družstva: muži A, muži B, 
ženy A, ženy B, veteráni. V Moravskoslezské lize v požárním útoku v 15-ti kolech získali muži 180 
bodů a obsadili 6. místo z 25 účastníků. Ženy získaly 104 body a obsadily 7.místo z 8 účastníků. V  
kategorii nad 35 let pak Svinov obsadil 3. místo z celkového počtu 10 účastníků.

Členové SDH se podílejí na organizaci či přímo organizují množství sportovních a 
společenských akcí (ples, fotbalový turnaj, pálení čarodějnic, vepřové hody a kácení máje, dětský 
den, Memoriál Radomíra Kotaly, taneční zábava, burčákofest, pečení perníků)
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV

Úřad městského obvodu Svinov v roce 2016 pracoval v následujícím personálním složení:

Ing. Tomáš Mužík tajemník (pověřen zastupováním), vedoucí odboru financí a správy majetku

Odbor výstavby a životního prostředí
RNDr. Yvona Heroutová vedoucí odboru
Lucie Grygarčíková pracovník stavebního úřadu
Jan Kolář pracovník stavebního úřadu

Odbor financí a správy majetku
Oldřich Dolák pracovník investic a dotací
Renáta Balíková pracovník majetku a smluvních vztahů
Bohuslava Figarová pracovník smluvních vztahů
Bc. Jana Horváthová ekonom
Monika Kojdecká pracovník pokladny
Ing. Přemysl Kubečka
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
Jana Štekbauerová zastupující vedoucí odboru
Lucie Fucimanová pracovník podatelny a kontroly
Michaela Gobelová sociální pracovník
Dagmar Juráčková administrativní pracovník
Lenka Maglenová pracovník evidence obyvatelstva
Eva Štefaňáková DiS pracovník agendy přestupků

Z činnosti odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly
V roce 2016 bylo:
- ověřeno 968 listin a  podpisů
- vypracováno  139   posudků
- přijato  191  přestupků
- vydáno 8 rozhodnutí ke zrušení trvalého pobytu
- přijato 185 žádostí o změnu trvalého pobytu
- vyvěšeno 198 písemností
- přijato 3599 dopisů
- matriční události na území MOb Svinov -  26  svateb, 22   úmrtí
                                                                           
Služby Czechpointu –  provedeno celkem  280  úkonů
přijato  158   žádostí o výpis z trestního rejstříku fyzických osob
přijato    33   žádostí o výpis z obchodního rejstříku
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přijato    13   žádostí o výpis z katastru nemovitostí
přijato      2  žádostí o výpis z bodového hodnocení řidiče
přijato    53  žádostí o provedení konverze z moci úřední
přijato      6  žádostí o provedení konverze na žádost občanů
přijato     15 žádostí o živnostenský rejstřík 

V sociální sféře bylo provedeno 83  návštěv ke zjištění sociální situace klientů a těmto lidem 
bylo poskytnuto odborné poradenství. V 79 případech při jednání s klientem na ÚMOb  bylo 
poskytnuto sociální poradenství. 3   osobám byla poskytnuta kurátorská pomoc. Bylo přijato  17   
žádostí o prošetření poměrů ve věci opatrovnictví

Z činnosti odboru výstavby a životního prostředí
Bylo vydáno cca:
60x rozhodnutí či usnesení stavebního úřadu (územní, stavební)nebo silničního správního úřadu
250x ohlášení, stanoviska, souhlasy, potvrzení týkající se životního prostředí nebo stavebního či 
silničního správního úřadu
10x  vydán příkaz k dopravnímu značení
10x rozhodnutí o uzavírce a objížďce
30x  rybářský lístek  
50x  vydáno rozhodnutí nebo usnesení o kácení dřevin
30x zaslána výzva k údržbě pozemku

Na Magistrátu města Ostravy – Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu byla 
projednána 1. změna územního plánu, kdy se Svinova dotýká především upuštění od zpracování 
územní studie pro stavebníky v již zastavěné části Dubí. Změna by měla být platná na jaře příštího 
roku.

Do finální podoby se dopracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na 
přeložku vodního toku Mlýnka, a to ve variantě, kdy pozemky pana Bogdalíka nebudou stavbou 
protipovodňové hráze dotčeny a dojde zde pouze k prořezávce dřevina v korytě toku a vyčištění 
tohoto koryta. Což musí vlastník vodního toku strpět dle vodního zákona. S panem Bogdalíkem 
proběhly 2 schůzky, kdy k dohodě o odprodeji pozemků nedošlo. Na těchto jednáních byl vždy 
přítomen rovněž zástupce společnosti DIAMO, s.p. a AWT Rekultivace.
Povodím Odry a Magistrátem města Ostravy – odborem ochrany životního prostředí byl schválen 
nový povodňový plán pro Svinov na dalších 5 let.

V listopadu bylo v kancelářích na jižní straně budovy instalováno klimatizační zařízení. V 
letních měsících byly tyto kanceláře nadměrně zahřívány. 

V červnu 2016 byl odvolán ředitel příspěvkové organizace městského obvodu Technický 
dvůr p.o. Ing. Pavel Mitura.

V listopadu uběhlo 80 let od povýšení obce Svinov na město, kterým Svinov byl v období 
1936-1957. 
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HOSPODAŘENÍ OBVODU
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Římskokatolická farnost Ostrava - Svinov

V roce 2016 se bohoslužby konaly pravidelně v neděli v 8.00 a 10.00, ve všední dny v úterý, 
čtvrtek a pátek v 17.30, ve středu a v sobotu v 7.00. Počet křtů 10, počet svateb 4, počet pohřbů 
27.

Na počátku roku 2016 při Tříkrálové sbírce 50 dobrovolníků vybralo ve Svinově 64 955 Kč. 
21.2.2016 navštívil svinovskou farnost pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, který zde na 
pozvání ostravské pobočky Konfederace politických vězňů mší sv. v 10,00 hod. jako „ostravským 
prologem“ zahájil desátý ročník festivalu Mene Tekel 2016. Po mši sv. proběhla v kostele beseda s 
panem kardinálem, pak následoval společný oběd v restauraci Na skok.

30. dubna vystoupila ve farním kostele rytmická skupina Good work, původním názvem 
Paprsky.

V pátek 10. května proběhla „Noc kostelů“ s obvyklým programem: varhanní koncert žáků 
místní ZUŠ Dobroslava Lidmily následovaly komentované prohlídky včetně výstupu do věže kostela.
Před kostelem mohli návštěvníci ochutnat mešní víno a zlomky z výroby hostií. Noci kostelů se 
zúčastnilo cca 300 návštěvníků.

V červnu 2016 byla při příležitosti svinovské pouti v kostele Krista Krále instalována 
především fotografická výstava „SVOJI“, která zviditelňovala kontinuitu manželské lásky od prvního 
seznámení páru přes vstup do manželství až po společný život starších manželů. Výstavu připravilo 
Centrum pro rodinu ostravsko-opavského biskupství. 
V neděli 4. září odpoledne v 17.00 hod. proběhl ve farním kostele v rámci Svatováclavského 
hudebního festivalu koncert festivalového komorního sboru,  který provedl oratorium „La Giuditta“
Alessandra Scarlattiho

14. prosince se uskutečnil tradiční předvánoční koncert ZUŠ, ZŠ a MŠ.

24. prosince při „půlnoční“ mši svinovští i mimosvinovští zpěváci a hudebníci profesionální i 
amatérští s nadšením provedli Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Hlavními organizátory byli 
pan Petr Macháč a paní Olga Blažková. Dirigoval pan Jindřich Černý.

26. prosince v 17.00 uspořádal Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava vánoční koncert.

28. prosince se uskutečnil koncertní hold Otci vlasti, císaři a králi Karlu IV. při příležitosti 
700. výročí jeho narození, pořad „Vivat Carolus Quartus“. Vzácnými účinkujícími byli pan Alfred 
Strejček a pan Štěpán Rak.

Farářem je ThLic. P. Jan Larisch Th.D., který se kromě práce ve farnosti věnuje Diecézní 
charitě ostravsko-opavské jako její prezident. I v tomto roce otec Larisch pokračoval ve své bohaté 
literární tvorbě zejména v oblasti literatury faktu zabývající se významnými historickými církevními 
osobnostmi Moravy a Slezska.
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Jáhen David Tyleček přijal 25. června 2016 kněžské svěcení a byl ustanoven kaplanem ve 
farnosti Havířov. 

1. července byl jmenován do funkce pastoračního asistenta jáhen Michal Slanina, rodák z 
Kobeřic.

Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě – Svinově
V roce 2016 se konaly bohoslužby každou neděli od 10:15 hodin a o svátcích  - Vánoce, 

Velikonoce a Dušičky. Dále probíhaly biblické hodiny, přípravy ke svátostem, koncerty, přednášky a 
další neformální setkání. 

V pátek 10. června byly po celé republice v rámci Noci kostelů zpřístupněny kostely ve 
večerních hodinách. Husův sbor se otevřel  zájemcům zvoněním v 18 hodin. Následovala přednáška
od Mgr. Pavla Březinského: Církev československá a Protektorát, poté se uskutečnil koncert. 17. 
července si věřící při bohoslužbě připomněli 70 let od znovuotevření Husova sboru, který byl 
v posledních dubnových dnech roku 1945 z poloviny poškozen. Otevřen byl 14. července 1946 
bohoslužbou vedenou biskupem Ferdinandem Stiborem. 

V říjnu byla na období šesti let zvolena nová rada starších. Ty předchozí vedl 25 let jako 
předseda pan Miroslav Král, který v červnu zemřel. Nově stanul v jejím čele pan Antonín Čelustka 
ze Svinova. Pod jeho vedením se také 19. prosince podařilo uvést živý betlém ve Svinově, a to před 
farní budovou vedle Husova sboru. Nová rada starších si vyprosila požehnání pro svou práci při 
bohoslužbě 13. listopadu, kterou vedl biskup Olomoucké diecéze Rudolf Göbel.

Farář Mgr. Tomáš Chytil i v tomto roce aktivně spolupracoval s římskokatolickou farností, 
vedením městského obvodu i školou. Varhanicí je Ing. Jaroslava Rosypálková.
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SPORT

Volejbal

Volejbalový oddíl TJ Sokol Svinov má svojí základnu v tělocvičné základní školy na Bílovecké 
ulici, kde trénuje a hraje své domácí zápasy městského přeboru. Soutěží se účastní dvě ženská a 
jedno mužské družstvo.

V soutěžním ročníku 2015/2016 družstvo žen A skončilo na třetím místě a družstvo žen B na
šestém místě z jedenácti týmů. Družstvo mužů se umístilo na konečném čtvrtém místě taktéž z 
jedenácti týmů. Mimoto většina hráček a hráčů reprezentuje v soutěži Ostravské volejbalové ligy 
smíšených družstev, již se ve 14 ročníku zúčastnilo 51 družstev. Nejlepší tým Svinova se umístil 
celkově na druhém místě.

Oddíl již tradičně uspořádal volejbalové turnaje pro širší volejbalovou veřejnost. Na 
přelomu dubna a května Turnaj starostky  k výročí osvobození Svinova a začátkem prosince 
Mikulášský turnaj. K turnajům patří i aktivity a soutěže pro děti hráčů.
V rozehraných soutěžích ročníku 2016/2017 po podzimní části jsou ženy A první, ženy B sedmé. 
Muži jsou na průběžném druhém místě.

Volejbalové družstvo mužů Volejbalové družstvo žen

Fotbal

TJ Vítkovice - Svinov z.s. fotbalový oddíl působí na fotbalovém hřišti u ul. Bílovecká. 
Fotbalový klub byl založen již v roce 1922. Družstva: A-tým (1.B třída sk. B 2016 - jedenácté místo v 
tabulce), dorost (Krajská soutěž dorost sk. A 2016 - desáté místo v tabulce), starší žáci (Krajská 
soutěž starší žáci sk. B 2016 - šesté místo v tabulce), mladší žáci (Krajská soutěž mladší žáci 2016 - 
desáté místo v tabulce), přípravka (MěS U11 sk.A 2016 - šesté místo)

Vedení klubu a trenéři: Vladimír Kabát, František Tatay, Bohumil Přikryl, Petr Nábělek, Pavel 
Renner, Martin Zvonek, Tomáš Plachký, Zdeněk Fišárek, Břetislav Sonnek.
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Národní házená

TJ Sokol Svinov oddíl národní házené dosáhl v soutěžní sezóně 2015/2016 následujících 
umístění:
muži 2. místo - 2. liga, ženy 2. místo - krajský přebor, dorostenci 2. místo - krajský přebor a 3. místo 
v poháru ČR, dorostenky 1. místo - krajský přebor a 5. místo na mistrovství ČR, starší žáci 2. místo - 
krajský přebor a 2. místo v poháru ČR, starší žačky 2. místo - krajský přebor, mladší žáci 4. místo - 
krajský přebor, mladší žačky 4. místo - krajský přebor, minižactvo

Oddíl uspořádal 21.5.2016 Večerní turnaj starých gard, ve kterém zvítězilo mužstvo SSK 
Vítkovice.

Ve dnech 24.-26.6.2016 pořádal Sokol Svinov vrcholnou akci Pohár ČR - dorostenci. 
Výsledné pořadí zachycuje následující tabulka

1. TJ Sokol Tymákov: 4-0-1 115:80 8 bodů
2. TJ Sokol Dobruška: 4-0-1 93:77 8 bodů
3. TJ Sokol Svinov: 3-0-2 99:82 6 bodů
4. TJ Stará Ves n/O: 3-0-2 80:76 6 bodů
5. 1. NH Brno: 0-1-4 78:108 1 bod
6. TJ Baník Most NH: 0-1-4 77:109 1 bod

Vedení klubu a trenéři: Zbyněk Planka, Milan Beneš, Michal Lach, Klára Benešová, Kamil 
Kocourek, Aleš Matoušek, Vít Horáček, Vojtěch Beneš, Lukáš Bordovský

Stolní tenis

SK - Svinov o.s. působí v areálu ZŠ Svinov, Bílovecká 10. Družstva se účastní následujících 
soutěží: Divize mužů - 5. místo, Krajská soutěž II. třídy sk.B - 6. místo, Městský přebor I. třídy - 
4.místo, Městský přebor II. třídy - 7. místo,  Městský přebor III. třídy - 4. místo,  Městský přebor IV. 
třídy - 1. místo,  Městský přebor V. třídy - 2. místo (umístění ke konci roku 2016). V oddílovém 
žebříčku figuruje na prvním místě Jiří Řežáb s umístěním na 21.-25. místě krajského žebříčku. 
Předsedou oddílu je Miroslav Henžel.
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BEZPEČNOST

V roce 2016 obdržel Úřad městského obvodu Svinov k vyřešení 191 přestupků. Nárůst 
oproti roku 2015 činil 44 přestupků.  Nejvyšší míra přestupkového jednání dle jednotlivých 
paragrafů přestupkového zákona a porušení obecně závazných vyhlášek připadla úseku ochrany 
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. V říjnu roku 2016 byla zřízena v České republice 
centrální evidence přestupků, ve které jsou správní orgány povinny evidovat pravomocná 
rozhodnutí vybraných přestupků. 

V prosinci byla v nebytových prostorách obecního domu na ul. Bílovecká č.p. 138 zřízena 
služebna Městské policie Ostrava. Městští strážníci tak mohou po několikaleté přestávce opět 
využívat zázemí místní služebny.
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ŠKOLSTVÍ

K 1. 6. 2016 zahájila provoz „Mrňouskova mateřská škola“ na ulici Nad Porubkou. Školka je 
pro děti 0-3 roky.

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo mateřskou školu 157 dětí, o které pečovalo 
celkem 12 učitelek.  Základní školu navštěvovalo celkem 361 žáků (1. stupeň 244, 2. stupeň 117), 
které vyučovalo celkem 27 učitelů. Školní družinu pak navštěvovalo 183 dětí, na které dohlíželo 7 
vychovatelů. Celkový počet zaměstnanců MŠ a ZŠ byl 82. 

Na gymnázia bylo přijato z pátého ročníku celkem 10 žáků, ze sedmého ročníku 2 žáci.
Zápis do prvních tříd proběhl 15. a 18. ledna. 

Pro děti mateřské školy bylo připraveno několik zajímavých sportovních akcí. V termínu od 
8. do 12. února proběhlo Usměvavé lyžování v lyžařském středisku v Palkovicích u Frýdku - Místku. 
Od dubna do června probíhal předplavecký výcvik v bazénu základní školy Vojtěcha Martínka v 
Brušperku. V červnu se pak uskutečnil 5-ti denní zotavovací pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Žáci základní školy se zúčastnili projektu Škola vážně i nevážně, v rámci kterého společně se 
svými vyučujícími prohloubili vědomosti v technických a přírodovědných předmětech, zdokonalili 
se ve využívání informačních technologií a seznámili se se zvyky a tradicemi. V rámci projektu 
proběhla na svinovské základní škole také přehlídka školních divadel, které se zúčastnili žáci 
druhého stupně ZŠ Svinov, ZŠ Polanka, ZŠ Krásné Pole a ZŠ pro sluchově postižené z Ostravy - 
Poruby.  V červnu děti 1. a 3. ročníku absolvovaly ozdravný pobyt v Malé Morávce - Karlově.

U příležitosti dne učitelů obdržela Mgr. Iveta Komorášová ocenění Významná pedagogická 
osobnost, kterou každoročně uděluje Statutární město Ostrava.
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INVESTICE

V období 7-9/2016 bylo nákladem 2.933 tis. Kč vč. DPH vystavěno firmou Ostravské stavby, 
a.s. sportovní hřiště na ul. Rošického. Hřiště je určeno v dopoledních hodinách k využití ZŠ a MŠ 
Rošického a v odpoledních hodinách a víkendech pro potřeby široké veřejnosti. Do konce října bylo 
sportoviště hojně navštěvováno mládeží. V měsících listopad až březen je hřiště uzavřeno a bude 
opět otevřeno v dubnu příštího roku, kdy proběhne i jeho slavnostní otevření.

Výstavba sportovního hřiště ul. Rošického
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V prvních dvou třetinách roku pokračovala rekonstrukce inženýrských sítí na ulicích Kuršova,
Kolofíkova, Lipová, Malátova, Mičurinova, Stanislavského. V důsledku těchto prací byl značně 
poškozen povrch komunikací což mělo zřejmý dopad na spokojenost obyvatel. Do konce roku 2016 
se podařilo dokončit rekonstrukci asfaltového povrchu a přilehlého chodníku na ul. Kuršova. S 
rekonstrukcí povrchů ostatních ulic je uvažováno v prvním pololetí roku 2017.

V září byla zahájena výstavba nové mateřské školy na ulici Stanislavského. Do konce roku 
2016 byla stavba ze značné části rozpracována. Dokončení je plánováno na začátek roku 2017 v 
závislosti na klimatických podmínkách.

Výstavba MŠ Stanislavského 2016

V průběhu celého roku probíhala rekonstrukce silničních mostů na ul. Rudná vč. mostu v 
katastru Svinova u sjezdu k Technickému dvoru p.o. V důsledku omezení dopravy na i pod 
rekonstruovaným mostem byla objízdná trasa vedena i po ulici Nad Porubkou.

V prosinci byl schválen rozpočet Statutárního města Ostrava pro rok 2017, ve kterém byla 
částka ve výši 10,249 mil. Kč určena pro první rok výstavby svinovské sportovní haly. Městský obvod
Svinov se bude podílet na uvedené částce 5 mil. Kč. V roce 2018 se předpokládá dofinancování ve 
výši 15 mil. Kč z rozpočtu SMO. Pokud bude vše probíhat dle plánu, budou moci svinovští občané 
po 20-ti letech od fatálního požáru staré sokolovny navštívit sportovní halu novou na tomtéž místě.

V průběhu prázdnin proběhla další fáze rekonstrukce kanalizačního řadu na ul. Bílovecká s 
obvyklým omezením silničního provozu.

V rámci studie vyhledávající nové lokality pro rozšíření vědecko-technického parku Ostrava 
byla společně s několika dalšími vybrána i lokalita tzv. Svinovské rozhraní tj. pole mezi 5. porubským
obvodem a Svinovem. Do konce roku však nedošlo k žádnému dalšímu rozhodnutí ve věci 
případného rozšíření VTP do Svinova.

Byla zkolaudována provozovna MAXBIKE na ulici Navrátilova.

Ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace centra 
městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z 
minulosti“, která bude řešit nevyhovující stav kanalizace v okolí budovy školy Bílovecká 1. Realizace 
by měla proběhnout v průběhu prvních osmi měsíců roku 2017.
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Od března byl uzavřen bývalý železniční most přes Odru mezi Svinovem a Novou Vsí z 
důvodu rekonstrukce v rámci prací na protipovodňových opatřeních umožňujících průtok stoleté 
vody + 0,8 m. Rekonstrukce byla ukončena v prosinci 2016.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I v průběhu tohoto roku byla
zřejmá nepříliš známá aktivita
vzácného živočicha v oblasti přírodní
rezervace Rezavka. Fotografický důkaz
přítomnosti bobra evropského
přikládáme.

V období 29. 2. - 7. 3. 2016
proběhlo ve Svinově měření kvality
ovzduší. Měření bylo realizováno
prostřednictvím měřícího vozu
umístěného před školní jídelnou ZŠ
Bílovecká 10. Pro zajímavost
přikládáme naměřená data.

Rok 2016
PM10

[μg/m3]
PM2,5
[μg/m3]

NO
[μg/m3]

NO2

[μg/m3]
NOX

[μg/m3]
SO2

[μg/m3]
O3

[μg/m3]
CO

[μg/m3]
Nejistota (±) 25% (±) 25% (±) 10% (±) 10% (±) 10% (±) 10% (±) 10% (±) 10%

29.2. – 1.3.2016 31 26 11,7 26,7 43,3 <11 11,7 447,1

1.-2.3.2016 22 18 7,2 21,4 31,4 <11 34,0 303,4

2.-3.3.2016 39 34 26,2 33,8 72,8 <11 26,4 505,6

3.-4.3.2016 31 27 16,5 21,3 45,6 <11 43,4 311,4

4.-5.3.2016 61 55 17,5 37,0 62,9 <11 16,5 692,8

5.-6.3.2016 19 16 6,5 12,0 20,0 <11 62,3 255,3

6.-7.3.2016 36 32 33,4 25,8 76,4 <11 18,0 575,5

2.-3.6.2016 19 13 5,1 21,2 27,8 <11 53,2 145,9

3.-4.6.2016 25 16 <5 16,2 22,0 <11 52,4 <120

4.-5.6.2016 26 16 <5 17,2 21,7 <11 69,2 <120

Také v roce 2016 byly v období duben až říjen na vybraných stanovištích umísťovány 
kontejnery  sloužící občanům k ukládání biologického odpadu, a to vždy v týdenních intervalech. V 
druhé polovině roku byly občanům poskytnuty zdarma popelnice OZO taktéž k ukládání 
biologického odpadu. Popelnice byly od data jejich  poskytnutí do konce listopadu odváženy v 14-
denních intervalech. 

V druhé polovině roku byla provedena firmou David Mičan rozsáhlá údržba vzrostlých 
stromů na svinovském hřbitově. 
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MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍLOHY

Na přiloženém DVD disku:

Malá mořská víla
Animovaný film ZUŠ Svinov 

Svinovský jarmark 2016

27/27


