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POLITICKÝ ŽIVOT
V roce 2017 pracovala rada městského obvodu Svinov ve složení:
Ing. Helena Wieluchová - starosta (STAN)
Ing. Daniel Žitník - místostarosta (Ostravak politcké hnut)
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 politcké hnut)
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 politcké hnut)
Ing. Eva Poštová, CSc.
(ODS)
Lumír Pščolka
(nezařazený)
Ing. Radim Smetana
(ČSSD)
Ing. Helena Wieluchová
(STAN)
Ing. Daniel Žitník
(Ostravak politcké hnut)
V roce 2017 bylo svoláno sedm zasedání zastupitelstva. Při jednom zasedání neschválili
zastupitelé program jednání a při jednom zasedání bylo zastupitelstvo z důvodu nízké účast
zastupitelů neusnášenischopné. Ostatní zasedání proběhla řádně dle schváleného programu.
V říjnu se uskutečnily volby do poslanecké sněmovny ČR. Výsledky pro Svinov byly následující:
název strany

výsledek ve Svinově

celostátní výsledek

ANO

37,05 %

29,64 %

ODS

10,22 %

11,32 %

Pirát

9,96 %

10,79 %

SPD

9,49 %

10,64 %

ČSSD

7,96 %

7,27 %

KDU-ČSL

6,68 %

5,8 %
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KSČM

6,47 %

7,76 %

TOP 09

3,53 %

5,31 %

STAN

2,51 %

5,18 %

výsledek ve Svinově

celostátní výsledek

65,93 %

60,84 %

volební účast

2. 11. 2017 zemřel bývalý starosta pan Jaromír Planka.
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
1. - 31. 3. 2017 byla na úřadě MOb Svinov umístěna putovní výstava fotografí k 750. výročí
první písemné zmínky o Ostravě.
31. 3. 2017 svinovská knihovna a ZUŠ uspořádaly pro dět Noc s Andersenem a Čtyřlístkem.
Na přelomu března a dubna zastavil na svinovském nádraží protdrogový vlak s tématckými
expozicemi a videoprojekcí, který navštvili také žáci naší základní školy.
6. 4. 2017 se uskutečnily Velikonoční dílny pořádané Komisí pro kulturu, mládež a sport a ZŠ a
MŠ Svinov.
27. 4. 2017 proběhl slavnostní akt u příležitost 72. výročí osvobození Svinova.
30. 4. 2017 bylo ZUŠ Svinov a SDH Svinov v areálu hasičské zbrojnice uspořádáno pálení
čarodějnic s následným stavěním máje.
16. 5. 2017 se uskutečnil výlet na
Hrad Buchlov, Velehrad, Uherské
Hradiště pořádaný Komisí pro
občanské záležitost při radě MOb
Svinov.
1. 5. 2017 se na vlakovém nádraží
Ostrava - Svinov uskutečnila u
příležitost oslav 170. výročí příjezdu
prvního vlaku po Severní dráze císaře
Ferdinanda zastávka historického
parního vlaku s inscenovanou
návštěvou císaře.

Inscenovaná návštěva císaře

4. 5. - 30. 6. 2017 se ve svinovské
knihovně uskutečnila výstava fotografí Japan Do fotografů Taťány Beranové a Jana Kudly.
10. 5. 2017 uspořádala Komise pro občanské záležitost Májové setkání seniorů.
20. 5. 2017 uspořádala Komise pro kulturu, mládež a sport při radě MOb Svinov na prostranství
před kostelem Krista Krále první ročník Svinovské Olympiády s bohatým sportovním programem
pro dět. Svou účast akci podpořili i svinovšt hasiči a rybáři.
3.6.2017 uspořádali svinovšt hasiči kácení máje a 4.6. 2017 dětský den, vše v areálu hasičské
zbrojnice.
14. 6. 2017 se uskutečnila komentovaná procházka Poznáváme Svinov pod vedením Ing. Hany
Hauptové a Antonína Bosáka.
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17. - 18. 6. 2017 proběhla Svinovská pouť s kulturním programem sestávajícím z vystoupení
dět svinovské ZŠ a MŠ, souborů Opavička, Opavice, Hlubinka, Ženský pěvecký sbor Svinov,
tanečních souborů polských škol v rámci projektu Mezi námi, skupin Viktoria a StandaBanda.
20. 9. 2017 se uskutečnila oslava 105 let svinovské základní školy.
21. 9. 2017 se uskutečnila komentovaná prohlídka Poznáváme Poodří pod vedením Antonína
Bosáka.
23. 9 . 2017 byl Burčákofest pořádaný SDH.
7. 10. 2016 proběhlo Posezení u moštu
pořádané základní organizací Českého
zahrádkářského svazu v Ostravě - Svinově.
31. 10. 2017 byla uspořádána na hřišt
za školní budovou Bílovecká 1 tradiční
drakiáda.
2. 11. - 29. 12. 2017 proběhla ve
svinovské knihovně fotografcká výstava
Krajina a její detaily Aleny Pončové a
Stanislava Drozda.
3. 11. 2017 v areálu svinovského
házenkářského hřiště TJ Sokol Ostrava Svinov uspořádala Pionýrská skupina Ještěr
Halloween se zábavným a soutěžním
programem pro dět.

Svinovská drakiáda

29. 11. 2017 proběhly v prostorách ZŠ
Bílovecká a MŠ a ZŠ E. Rošického Vánoční
dílny.
2. 12. 2017 se uskutečnil tradiční
svinovský jarmark.
7.12. 2017 proběhlo každoroční
Mikulášské setkání seniorů pořádané
Komisí pro občanské záležitost.

Pozvánka na Halloween

9. 12. 2017 se uskutečnilo Zdobení
Vánočních stromků na Bečkárně pořádané rybáři z RSK Svinov.
13. 12. 2017 převzala z rukou primátora Statutárního města Ostrava Ing. Tomáše Macury, MBA
Cenu města svinovská rodačka a dlouholetá ředitelka Ostravského muzea RNDr. Jiřina Kábrtová.
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV
V září 2017 se z mateřské dovolené vrátla tajemnice Ing. Lenka Samková a současně odešel
Ing. Přemysl Kubečka. Ing. Tomáš Mužík pak zastával funkci vedoucího odboru fnancí a správy
majetku. V červenci nastoupila Ing. Bc. Natalia Mlynková jako pracovník agendy přestupků místo
Evy Štefaňákové DiS, která odešla na mateřskou dovolenou. Mimo uvedené změny bylo personální
složení ÚMOb Svinov stejné jako v předchozím roce.
Pro zajímavost uvádíme aktuální výši poplatků ze psů (poplatek za držení psa na území
městského obvodu).
Sazby poplatku
a) pes chovaný v rodinném domě
b) druhý a další pes chovaný v rodinném domě
c) pes chovaný v bytovém domě
d) druhý a další chovaný v bytovém domě
e) pes využívaný při podnikatelské činnost
f) druhý a další využívaný při podnikatelské činnost
g) pes, jehož držitelem je poživatel důchodu
(důchod invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí - jako jediný zdroj příjmů)
h) druhý a další pes pro poživatele důchodu
i) pes, jehož držitel má trvalý pobyt hlášený na ÚMOb

200 Kč
300 Kč
1.500 Kč
2.250 Kč
1.500 Kč
2.250 Kč
120 Kč
300 Kč
200 Kč

Společnost Lidl Česká republika poskytla u příležitost otevření rekonstruované prodejny na ul.
Sjízdná sponzorský dar ve výši 138 ts. Kč. Z každého uskutečněného nákupu nad 300 Kč v den
otevření rekonstruované prodejny tj. 17. 7. 2017 poskytla společnost Lidl 50 Kč. Rada MOb Svinov
pak doporučila jejich věnování ZUŠ D. Lidmily. V den otevření prodejny i v následujících dnech byla
díky probíhající slevové akci prodejna doslova zavalena množstvím nakupujících.
Několik údajů z činnost odboru organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury
a kontroly:
Bylo ověřeno 974 listn a podpisů, vypracováno 112 posudků, přijato 175 přestupků, vydáno 6
rozhodnut ke zrušení trvalého pobytu, přijato 201 žádost o změnu trvalého pobytu vyvěšeno 215
písemnost, přijato 5056 dopisů, z matričních událost na území MOb Svinov proběhlo 24 svateb
a bylo evidováno 22 úmrt.
V rámci služeb Czechpointu bylo přijato 285 žádost o výpis z trestního rejstříků fyzických osob,
5 žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob, 17 žádost o výpis z obchodního rejstříku, 10
žádost o výpis z katastru nemovitost, 2 žádost o výpis z bodového hodnocení řidičů, 3 žádost
o výpis ze seznamu kvalifkovaných dodavatelů, 27 žádost o provedení konverze na žádost, 15
žádost o provedení konverze z moci úřední, 6 žádost o živnostenský rejstřík.
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HOSPODAŘENÍ OBVODU
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TECHNICKÝ DVŮR
Technický dvůr p.o. je příspěvkovou organizací zřizovanou MOb Ostrava - Svinov. Dlouhodobě
zajišťuje pro městský obvod údržbu zeleně, zimní údržbu, údržbu bytového fondu, úklid veřejných
ploch atd.
V roce 2017 pracoval Technický dvůr v následujícím personálním obsazení:
Jaroslav Dudík
Lenka Vašková
Jana Konopková
Jozef Franek
Markéta Fiurášková
Stanislav Bocan
Helmut Halfar
Zdeněk Zemánek
Tomáš Mikula
Jiří Lukášek
Miroslav Nádvorník
Miroslav Nevrla

mistr
asistentka
hřbitov
řidič, mechanismy
zahradnice
řidič, mechanismy
řidič, mechanismy
dělník TD
dělník TD
dělník TD
řidič, mechanismy
dělník TD

Radek Bujnoch st.
Radek Bujnoch ml.
Hana Bujnochová
Miroslav Krhut
Jaroslav Plašťiák
Dušan Fiedler
Bedřich Venglář
Štefan Leštár
Anna Kudelová
Miroslava Košcová
Marta Vaňková
Milada Sochrová
Ludmila Vitková

údržbář
dělník TD
uklizečka
hřbitov
bytový fond
dělník TD
dělník TD
dělník TD
uklizečka
Svinovské mosty zázemí
Svinovské mosty zázemí
Svinovské mosty zázemí
Svinovské mosty zázemí

V červenci byl radou MOb odvolán ředitel Bc. Jerzy Andrzejak, který tuto funkci vykonával od
ledna 2017. Do konce roku zůstala tato funkce neobsazena. Účetnictví je zajišťováno externí
frmou.
Ke své činnost používá Technický dvůr mimo malé mechanismy jako např. křovinořezy, fukary
list i následují větší techniku:
SCAG - velkoplošná sekačka, mulčovač, s možnost postranního výhozu, bez sběrného koše
ETESIA - sekačka se sběrným košem
EGHOLM - čistcí kartáč a vysávání, zametací kartáč sněhu,
BONETTI - nosič kontejnerů ( BIOODPADY), pluh a sypač
MULTIKÁRA - třístranný sklápěč, hydraulický nakládací jeřáb, pluh
FORD TRANSIT - dodávkový automobil
AVIA - nosič kontejnerů
UNC - nakladač
TRAKTOR YUKON - vlek, sypač, přední a zadní pluh
V roce 2017 z celkové odpracované doby připadlo 12.375 hodin na údržbu zeleně, 1.226 hodin
na zimní údržbu, 23.924 hodin na úklid veřejných prostranství, údržbu hřbitova, čištění
kanalizačních vpust, jarmark, pouť, volby atd. 8.760 hodin na 24-hodinový provoz na Svinovských
mostech, 3.120 na úklid nebytových prostor tj. celkem 49.405 hodin.
V červenci byla pořízena sekačka ETESIA H 124 DN v pořizovací ceně 900 ts. Kč.
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V prosinci bylo pořízeno vozidlo - nosič nástaveb MULTICAR v hodnotě 2,7 mil. Kč.

Sekačka Etesia

Nosič nástaveb Multcar

V nevyužívaných prostorách Technického dvora byli následující nájemníci: NOVAMOLIMEN s.r.o.,
COMAX - CENTRAL, SDO s.r.o., STABA SERVIS s.r.o., WAPEX CZ s.r.o., KOCIAN, TEMPO TRADING, JANČA
PAVEL, MARTIN SILBER, OBRUSNÍK, BEČÁK RADOVAN, SYSTÉM MUZIK, TJ SOKOL SVINOV.
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HOSPODAŘENÍ TECHNICKÉHO DVORA
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HŘBITOV
V roce 2014 zakoupil MOb Poruba
pozemky vedle svinovského hřbitova za
účelem jeho rozšíření pro potřeby
porubského obvodu. V říjnu byl i na základě
ankety mezi občany Poruby a Svinova
vybrán architektonický návrh na novou
smuteční obřadní síň, kterou by měl MOb
Poruba vystavět v létech 2019 - 2022 na
výše uvedených pozemcích.

Vítězný návrh smuteční síně

V druhé polovině roku byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi,
která je v nevyhovujícím technickém stavu a začíná negatvně ovlivňovat přilehlé hroby a
náhrobky.
Svinovský hřbitov měl 2100 hrobů, z toho ve staré část 1406 a v nové část 694. Na vsypové
loučce pak bylo 420 míst.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Římskokatolická farnost Ostrava - Svinov
Bohoslužby se v roce 2017 konaly v neděli v 8 a 10 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek v 17.30 hodin
a ve středu a sobotu v 7 hodin. V tomto roce proběhlo 14 křtů, 5 svateb a 37 pohřbů. K prvnímu
svatému přijímání přistoupilo 8 dět a do náboženství chodilo 22 dět.
Farář P. Jan Larisch Th.D. se v 20. roce svého působení ve Svinově mimo místní farnost věnoval
i Diecezní charitě ostravsko-opavské jako její prezident a dále duchovní péči o klienty Centra sv.
Kláry v Hrabyni. Jáhen Michal Slanina přijal kněžské svěcení a byl ustanoven kaplanem v Krnově.
Následně byl jáhenskou službou ve Svinově pověřen Jan Jurečka.
Při Tříkrálové sbírce vybralo ve Svinově 50 dobrovolníků 77.117 Kč.
Z 9. na 10. 6. 2017 se uskutečnila „Noc kostelů“, v rámci které proběhl varhanní koncert žáků
svinovské ZUŠ, obrazová prezentace s výkladem o cykloputování faráře Jana Larische
z francouzských Lurd do španělského Santaga de Compostely. Součást byly také komentované
prohlídky.
Mimo každoročních akcí farnost (vaječina, turnaj ve stolním tenisu, drakiáda, nocování dět
na faře, lyžování v Heyparku, pletení adventních věnců, mikulášská nadílka, výlet na jistebnické
rybníky) se v termínu 5. - 12. srpna 2017 uskutečnil v Centru pro rodinu BOO farní tábor, kterého se
zúčastnilo 27 dět.
O vánocích opět provedli při „půlnoční“ Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby svinovšt i cizí
zpěváci a hudebníci, profesionální i amatéršt. Toto provedení se setkalo s ohromným úspěchem u
místní veřejnost.
Kostel Krista Krále byl také v roce 2017 také svinovským kulturním centrem, když se v něm 10.
září uskutečnil v rámci Svatováclavského hudebního festvalu koncert souboru Ensemble Inégal
a 13. prosince Tradiční předvánoční koncert svinovské ZUŠ.
Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě – Svinově
Bohoslužby se konaly každou neděli od 10:15 hodin a o svátcích - Vánoce, Velikonoce a
Dušičky. Farářem je Mgr. Tomáš Chytl a varhanicí Ing. Jaroslava Rosypálková.
Novoroční koncert Ostravského smíšeného sboru se uskutečnil v neděli 22. ledna. Na jaře se
největší zvon pojmenovaný po Janu Husovi převěsil a instaloval na lineární pohon. Na Noc kostelů,
která se konala v pátek 9. června, se Husův sbor otevřel zájemcům zvoněním v 18 hodin.
Následovala přednáška od pana Radka Šoustala, pracovníka MPSV na téma „Náhradní rodinná péče
v ČR“, poté se uskutečnil koncert Ing. Pavla Krále a jeho přátel. V kostele také proběhla výstava
fotografí „Svinov očima Antonína Bosáka“. V září oslavili věřící s farářem jeho 40. narozeniny.
V úterý 24. 10. se konal koncert Ženského pěveckého sboru Dobroslava Lidmily Svinov a Mužského
pěveckého sboru Vítkovice.
Pod vedením Antonína Čelustky se také v pondělí 18. prosince podařilo znovu uvést živý
betlém ve Svinově, a to před farní budovou vedle Husova sboru. Občanský rok byl ukončen
bohoslužbou na Silvestra.

16/24

KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2017

SPORT
I v tomto roce ve Svinově působily
sportovní oddíly volejbalu, fotbalu, národní
házené, stolního tenisu a hasičů. Mimo obvyklá
sportovní klání v rámci soutěží výše uvedených
sportů se uskutečnily i následující akce:
12. 2. 2017 se uskutečnilo bruslení pro
svinovskou veřejnost tentokrát i s hokejovým
brankářem a brankářkou na kryté ledové ploše
stadionu Sareza v Ostravě - Porubě.
11.4. 2017 proběhlo slavnostní otevření
sportovního hřiště na ulici E. Rošického, které
bylo dokončeno na podzim předchozího roku.

Otevření hřiště na ul. E. Rošického

20. 5. 2017 uspořádala Komise pro kulturu,
mládež a sport při radě MOb Svinov na
prostranství před kostelem Krista Krále první
ročník Svinovské olympiády s bohatým
sportovním programem pro dět. Svou účast
akci podpořili i svinovšt hasiči a rybáři.
10. 6. 2017 proběhl Večerní turnaj starých
gard v národní házené.
17. 6. 2017 se uskutečnil Turnaj O pohár
svinovské pandy v národní házené.

Zahájení Svinovské olympiády

23. 6. - 25. 6. 2017 proběhl Pohár ČR v
kategorii mladších žaček v národní házené.
24. 6. 2017 uspořádali svinovšt hasiči 2.
ročník Memoriálu Radomíra Kotaly.
24. 9. 2017 uspořádal SDH Svinov Branný
den v parku za kostelem.
5. 11. 2017 se uskutečnilo bruslení na
krytém stadionu Sareza v Ostravě - Porubě.
3. 12. 2017 se také uskutečnilo tradiční
Lední bruslení s Mikulášem pro svinovskou
veřejnost na kryté ledové ploše stadionu Sareza Bruslení s Mikulášem
v Ostravě - Porubě. Všechna bruslení byla
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pořádána Komisí pro kulturu, mládež a sport při radě MOb Svinov a byla pro svinovské občany
zdarma.
V průběhu roku byla navázána sponzorská spolupráce s prodejnou Decathlon, díky které byly
pořízeny sportovní pomůcky pro svinovské dět pro hřiště E. Rošického i pro školní družinu ZŠ na
téže ulici.

BEZPEČNOST
Bohužel i v tomto roce se po Svinově pohybovali podvodníci se zájmem o okradení zejména
starších občanů Svinova. Vydávali se za pracovníky ČEZ a pod záminkou kontroly smlouvy se snažili
vetřít do obydlí obyvatel městského obvodu a využít jejich nepozornost k odcizení hotovost. Díky
aktvitě svinovské zastupitelky Zdeňky Popkové se 13. 12. 2017 podařilo včas přivolat strážníky
městské policie a zadržet pachatele této trestné činnost.
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ŠKOLSTVÍ
Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily
Základní umělecká škola se i ve výročním 25. roce své existence aktvně zapojovala nejen
do svinovského kulturního života. Mimo třídních předehrávek a dvou školních koncertů se žáci
zúčastnili množství mimoškolních akcí. Z úspěšných vystoupení stojí za zmínku například vítězství
žáka Jaromíra Kračmera Ondřeje Szymika v celostátním konkurzu, který pořádal symfonický
orchestr Moravskoslezská sinfonieta. V dubnu s ním pak vystoupil jako sólista na sopraninovou
zobcovou fétnu na koncertě nazvaném Jarní koncert aneb „Talent kvete na jaře“.
Žákyně Jekatěriny Garbové Sára Medulová získala na přelomu dubna a května na klavírní
soutěži v maďarském Györu první místo ve své kategorii.
V září dětský pěvecký sbor Zvonoklíček vystoupil na slavnostní akademii u příležitost 105.
výročí založení svinovské základní školy.
V říjnu se varhanní oddělení zúčastnilo celostátní soutěže v Brně kde získalo zlaté pásmo.
Klavíristé a zpěváci se zúčastnili krajské soutěže Múzy Ilji Hurníka a získali celkem 6 zlatých, 3
stříbrné a 2 bronzové medaile.
V listopadu pak ještě získali klavíristé tři bronzová
umístění z interpretační soutěže v rámci Mezinárodního
festvalu slovanské hudby.
9. 12. 2017 se pak dětský pěvecký sbor Zvonoklíček
připojil k akci Ostrava zpívá gospel, kdy 170 členný
pěvecký sbor dospělých nacvičil během krátké doby
koncertní program, který letos na dvou koncertech
předvedl ve zcela zaplněné vítkovické hale Gong. Dět měly
se svou písní Amazing grace velký úspěch a dočkaly se i
potlesku vestoje.
Žáci se zúčastnili kulturního programu na svinovské
pout i jarmarku. Pěkným zakončením úspěšného roku byl
tradiční Předvánoční koncert ve svinovském kostele Krista
Krále, kde vystoupily sbory, soubory i sólisté ZUŠ.
Vyvrcholením koncertu pak bylo předvedení živého
betlému členy tanečního kroužku Opavička.
Nejenom hudební obory ale i výtvarný obor důstojně
reprezentoval svinovskou ZUŠ. V krajském kole soutěží ZUŠ
žáci získali celkem tři zlatá a dvě bronzová pásma. V říjnu
se žáci zúčastnili ústředního kola soutěže výtvarných oborů
Pozvánka na tradiční předvánoční koncert
ZUŠ a získali zlaté, stříbrné i bronzové pásmo a čestné
uznání. O úspěšné reprezentaci svědčí skutečnost, že
všechny přihlášené práce svinovských žáků byly oceněny. Také výtvarný obor se aktvně zapojoval
do kulturního dění ve Svinově.
Základní umělecká škola pod vedením Marie Malinové, dipl. um. úspěšně završila 25. rok své
existence a i nadále se těší významnému zájmu zájemců o studium.
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Základní a mateřská škola
Svinovská škola v roce 2017 oslavila 105. výročí od svého založení. V tomto jubilejním roce
prošla Základní škola a mateřská škola Svinov významnou změnou. 30. 3. 2017 byla slavnostně
otevřena novostavba mateřské školy na ulici Stanislavského jako náhrada za již nevyhovující
budovu mateřské školy na ulici Bílovecká.
Základní škola získala prostředky z fondů EU pro realizaci projektu Mezi námi. Cílem projektu
byla podpora přeshraniční spolupráce Euroregionu Silesia. Partnerem svinovské školy byla Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach. Dět obou škol společně například navštvily
Ostravskou ZOO, zúčastnily se tanečního a pěveckého soustředění, folklórního odpoledne, hudební
soutěže vánočních koled, navštvily Muzeum tsku a tskových dílen a také Muzeum tradice v Zory.
Základní škola získala také prostředky z rozpočtu SMO a realizovala i v tomto roce projekt Škola
vážně i nevážně. V rámci tohoto projektu proběhly již tradiční aktvity jako Vítání jara, Země 2017,
Prezentáda, Soutěžní přehlídka školních divadel. Nově pak proběhly Chlebíček na cestě kolem
světa tj. představení mezinárodní kuchyně a zásad zdravého stravování dětem a Chci se stát
Soptkem kde se žáci seznámili se zásadami první pomoci a hasičskou technikou. Součást projektu
byly okruhy pod názvem Zkoumáme přírodu a Poznáváme Ostravu, které byly realizovány
na mateřských školách.
12. 4. uskutečnil již XI. ročník
Memoriálu Marka Bílého. V rámci
memoriálu se chlapci utkali při zápasech
ve forbalu a minikopané a dívky při
zápasech ve vybíjené a přehazované.
Jako doprovodný program proběhl
turnaj ve stolním tenisu.
28. 4. 2017 proběhlo na svinovské
základní škole oblastní kolo soutěže
Mladý cyklista, kterého se zúčastnilo 18
družstev ze škol městského obvodu
Ostrava - Poruba. Obě svinovská
Pamětní deska
družstva postoupila do okresního fnále,
kde shodně obsadila 2. místo.
20. 9. 2017 uplynulo 105 let od založení české měšťanské školy ve Svinově. V rámci oslav
tohoto významného jubilea se uskutečnil den otevřených dveří a zejména školní akademie s
bohatým kulturním programem. V závěru programu pak byla odhalena pamětní deska se jménem
současného ředitele školy u památné lípy zasazené u příležitost 100. výročí založení školy.
25. 10. se družstvo žáků 8. a 9. ročníku Kabrňáci zúčastnili jubilejního 15. ročníku
Moravskoslezského matematckého šampionátu. Soutěže se zúčastnilo 39 družstev z 24 základních
škol. Svinovšt žáci v této konkurenci obsadili první místo.
V roce 2017 navštěvovalo svinovskou školu celkem 384 žáků a 171 dět navštěvovalo školu
mateřskou ve všech jejich odloučených pracovištch tj. MŠ Stanislavského 47 dět, MŠ Polanecká 47
dět a MŠ Rošického 77 dět (stav k 30.9.2017). Kapacita svinovské základní školy se nezměnila a
činila 420 žáků. Kapacita mateřské školy se díky otevření nové MŠ na ul. Stanislavského zvýšila z
původních 157 míst na 179.
V roce 2017 bylo 10 dět přijato na gymnázia z pátého ročníku, 2 dět ze sedmého ročníku. Z
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devátých ročníků byli přijat 3 žáci na gymnázia, 7 na průmyslové školy, 5 na ostatní střední školy a
6 na střední odborná učiliště.
Škola byla zapojena rovněž v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
II. Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy.
Od 1.9. 2017 byla škola zapojena do projektu Obědy do škol, v rámci kterého byly 10 dětem z
MŠ a ZŠ bezplatně poskytovány obědy z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji.
Ředitelem ZŠ byl Mgr. Zdeněk Ivančo, zástupkyní ředitele Mgr. Iveta Komorášová a zástupkyní
ředitele pro předškolní vzdělávání Dana Kohutová.
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INVESTICE
30. března byla slavnostně otevřena
mateřská škola na ul. Stanislavského.
Realizaci provedla frma Prinex Group s.r.o.
Celkové náklady činily 15,4 mil vč. DPH. Kč.
12 mil. Kč bylo čerpáno z rozpočtu
statutárního města Ostrava, 1,5 mil. Kč bylo
čerpáno z fondů EU, zbývající prostředky
byly čerpány z rozpočtu MOb Svinov.
V letních měsících proběhla
Novostavba MŠ na ul. Stanisalvského
rekonstrukce kanalizace Svinov střed. Pod
názvem Revitalizace centra MOb Svinov u ZŠ
Bílovecká 1 za účelem odstranění negatvních vlivů důlní činnost byla zakázka vysoutěžena a
fnancována Ministerstvem fnancí ČR. Realizaci provedla frma STASPO, spol. s r.o.. Hodnota
zakázky činila 4,1 mil KČ vč. DPH.
V prosinci byla ukončena oprava
místních komunikací po rekonstrukci
kanalizace, vodovodů a plynovodů v OstravěSvinově II. etapa. Realizaci provedla frma
Strabag a.s. V rámci zakázky byly
zrekonstruovány povrchy komunikací
a chodníky na ulicích Stanislavského,
Leopolda Kříže, Glinkova, U Rourovny,
Kolofkova, Mičurinova, Tichá, Malátova,
Kuršova, Lipová. Hodnota zakázky činila
11,8 mil. Kč vč. DPH. Z rozpočtu Statutárního
Rekonstruovaný povrch ul. Stanislavského
města Ostrava bylo čerpáno 10 mil. Kč.
Zbývající prostředky byly čerpány z rozpočtu
MOb. Svinov.
V listopadu byla dokončena frmou
KOPEČNÝ - K+K, s.r.o. výměna segmentového
zábradlí před budovou školy Bílovecká 1 a
Bílovecká 10 v celkové délce 111 m a ceně
405 ts. Kč vč. DPH.
V průběhu roku byla dopracována
prováděcí projektová dokumentace na
Sokolovnu Svinov a v listopadu Investční
odbor MMO vypsal soutěž na realizační
frmu. Výstavba by měla začít v jarních
měsících roku 2018.
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V průběhu druhé poloviny roku probíhala jednání zástupců MMO, MOb Svinov, svinovské
základní školy a zástupců VŠB - Technické univerzity o konečné podobě investčního záměru
dopravního hřiště v lokalitě starého nevyužívaného škvárového hřiště za budovou Bílovecká 1.
Součást investčního záměru je
dopravní hřiště, multfunkční
budova, asfaltové hřiště
za budovou, běžecký ovál
s tenisovými kurty a sportovním
hřištěm s umělým povrchem,
rekonstruované fotbalové hřiště
a pumptrack-ová dráha.
V červnu byla zpracována na
Útvaru hlavního architekta
a stavebního řádu MMO
urbanistcká studie ÚS 22/1 1/2017 Svinov - Evžena Rošického
zabývající se jihozápadní část tzv.
Svinovského rozhraní tj.
Vizualizace multfunkční budovy
nezastavěnými plochami mezi
Svinovem a 5. porubským obvodem.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
28. 1. 2017 bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky ve Svinově jako 12. ohnisko výskytu v České
republice. Následně bylo vyhubeno 20 ks drůbeže v zasaženém malochovu a provedeno sčítání
drůbeže a ptactva ve svinovských domácnostech pracovníky úřadu. Ochranná lhůta skončila
6.3.2017. Při sčítání na území Svinova byly zjištěny následující stavy: 787 ks slepic, 35 ks hus a
kachen, 25 ks ostatní drůbeže (např. perličky), 96 ks holubů (pouze v domácnostech) a 127 ks
exotů.
Koncem dubna byl v důsledku vydatných dešťů zaznamenán na Porubce druhý stupeň
povodňové aktvy, který se obešel bez větších materiálních škod. Díky zaplavení příjezdové cesty k
Bečkárně muselo být přesunuto tradiční setkání svinovských rybářů na následující víkend.
V průběhu roku proběhla také revitalizace zeleně parku Dr. Brauna v hodnotě cca 500 ts. Kč
V noci z 9. na 10. prosince 2017 bylo i území městského obvodu zasaženo zemětřesením s
epicentrem v hloubce 12 - 13 km pod Šilheřovicemi o síle magnitudo 3,5. Vzhledem k malé síle
zemětřesení nezpůsobilo žádné škody a vzhledem k jeho průběhu v nočních hodinách nebylo
některými občany vůbec pozorováno.
I v roce 2017 se Svinov potýkal s přemnoženými holuby. Díky instalovaným hrotům na
konstrukcích Svinovských mostů se největší část jejich svinovské kolonie přesunula na již dříve
holuby četně obývanou střechu domu č. p. 369 na náměst Dr. Brauna.
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