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POLITICKÝ ŽIVOT

V roce 2019 pracovalo zastupitelstvo i rada městského obvodu v nezměněném složení.

V průběhu roku rada městského obvodu čelila trestnímu oznámení. Toto policie ČR vyhodnotila 
jako bezpředmětné a tedy se pravděpodobně jednalo jen o nevybíravý druh politického boje.

Další opakování skutečností schodných s kronikou 2018 nebude jistě zajímavé, proto se v tomto 
roce budeme na tomto místě více věnovat práci komisí. Komise jsou ze Zákona o obcích zřizovány 
Radou městského obvodu. Ve Svinově jsou dlouhodobě zřizovány následující komise:
Komise pro kulturu, mládež a sport
Komise pro občanské záležitosti
Komise bytová
Komise investiční a grantová

KOMISE PRO KULTURU, MLÁDEŽ A SPORT se především věnuje pořádání a spolupořádání 
kulturních a společenských akcí. V roce 2019 se jednalo o tyto:

3.3.  Bruslení pro veřejnost – stadion Sareza Poruba                                                           
11.4.  Velikonoční dílny
29.4.  Pietní akt u příležitosti Kladení věnců 29.4.                                               
26.5. Sousedský piknik
1.6. Svinov na kolečkách
1.6.    Dětský den                                                          
21.-23.6. Svinovská pouť                                                    
6.9. Záchranářský den                                              
14.9. Svinovská pětka 
17.11. Svinovský bazar                                              
11.12. Vánoční dílny (jen školky)                  
30.11. Rozsvěcování vánočního stromu                         
27.12. Výlet do Wisly

Z uvedeného seznamu akcí bychom se rádi věnovali některým
poněkud více. 

Svinov na kolečkách 
Všichni zájemci o in-line bruslení se mohli zúčastnit veřejné
sportovní akce uspořádané v prostoru  uzavřené komunikace mezi
železničním nádražím a rampou ul. Rudná tzv. přeložky Bílovecké.
Bruslaři se tak poprvé mohli nerušeně projíždět na trati o délce 1,5
km. Povrch asfaltu je spíše drsnějšího charakteru, proto bylo bruslení
poněkud náročnější. Nicméně si všichni účastníci neobvyklou akci
pochvalovali. Videosestřih z akce je součástí multimediální přílohy
kroniky.
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Záchranářský den
Záchranářský den se již v roce 2015 ve Svinově konal. Tento druhý ročník tak pokračoval v tradici 
a navázal na slavnostní otevření Dětského dopravního hřiště. Veřejnost shlédla prezentace všech 
složek integrovaného záchranného systému a dále vystoupení jízdního a kynologického oddílu 
Městské policie Ostrava a Hasičského záchranného sboru. Děti se mohly zúčastnit dovednostně 
vědomostní soutěže. Bylo to vhodné doplnění oficiálního programu při otevření DDH. Videosestřih 
z akce je součástí multimediální přílohy kroniky.

Svinovská pětka
Z iniciativy svinovského zastupitele a aktivního běžce
pana Martina Pruska se v září uskutečnil nultý ročník
běžeckého závodu Svinovská pětka. Organizace se ujal
Maraton Klub Seitl Ostrava za podpory komise. Široká
běžecká veřejnost si mohla v ulicích Svinova poměřit
své síly. Start i cíl byl v prostoru fotbalového hřiště TJ
Vítkovice Svinov. Trasa běhu je zřejmá z přiloženého
obrázku.  Vítězem se stal Matouš Vrzala (r.n. 1994)
z SSK Vítkovice s časem 17 minut 13 vteřin. O
skutečnosti, že se závodu zúčastnili i rekreační běžci,
svědčí i čas poslední závodnice 42 minut 51 vteřin.
Zaběhali si prostě všichni bez ohledu na sportovní
ambice a to je asi to nejdůležitější. Videosestřih z akce
je součástí multimediální přílohy kroniky.

Komise pro kulturu, mládež a sport v roce 2019 pracovala v následujícím složení: 
Předseda: Mgr. Kateřina Andrlová 
Členové: Ing. Michaela Řeháková, Ing. Markéta Gottvaldová, Ing. Lenka Smetanová, Mgr. Lucie 
Otisková, Bc. Martin Prusek, Jakub Kuráň, Ing. Jindřich Víšek, Petra Zárodňanská, Hana Míčková, 
DiS. Ing. Radka Bordovská 
Úřední osoba: Bc. Jana Štekbauerová

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI pořádá vítání nově narozených občánků, setkání jubilantů, 
zájezdy a členové navštěvují občany u příležitosti významných životních jubileí. V roce 2019 
pořádala nebo se podílela na pořádání následujících akcí:

12. 2. Čaj o páté – film Po čem muži touží
23. 2. Vítání občánků
10.4. 1. ročník BUCHTOBRANÍ
9.4. Ukliďme Česko
1.5. Zájezd Krakov
7.5. Májové setkání
19.6. Setkání jubilantů -70 a 75 letí
září Zahájení činnosti klubu důchodců
23. 10. Čaj o páté – film Ženy v běhu
5. 10. Vítání občánků
11. 11. Setkání s jubilanty 70 a 75 letí
13. 11. Cukrobraní
4.12. Mikulášské setkání
7.12. Vánoční zájezd do Kravař
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Níže uvádíme pozvánky na dvě nejvýraznější společenské akce:

Buchtobraní
Komise pro občanské záležitosti při Radě městského 
obvodu Svinov vyzývá všechny amatérské pekaře 
a pekařky k zapojení do soutěže o nejlepší svinovskou 
buchtu – BUCHTOBRANÍ 2019. 
Podmínky soutěže: 
Do 5. 4. 2019 zašlete na hruskova.lenka@seznam.cz, 
nebo osobně doručte na podatelnu úřadu recept na svůj 
soutěžní produkt. Z vašich receptů bude vyrobena 
kuchařka, kterou si budou moci koupit všichni návštěvníci
akce. Samotná soutěž proběhne 10. 4. ve školní jídelně 
od 16.00, každý soutěžící přinese do 15.30 svou buchtu – 
v přiměřeném množství, protože hodnotit budou 
anonymně všichni přítomní. Vítězové obdrží hodnotné 
ceny. 
Součástí programu bude vystoupení KC BAND.
Těšíme se na společný gurmánský a kulturní zážitek. 
Mgr. Lenka Hrušková 

Cukrobraní
Opět vyzýváme všechny amatérské pekaře a pekařky 
k zapojení do soutěže – tentokrát o nejlepší vánoční 
cukroví.
Podmínky soutěže:
Do 5.11.2019 zašlete na hruskova.lenka@seznam.cz, 
nebo osobně doručte na podatelnu úřadu recept na svůj 
soutěžní produkt – každý se může zúčastnit jen s jedním 
druhem cukroví. Z vašich receptů bude opět vytvořena 
kuchařka, kterou si budou moci koupit všichni návštěvníci
akce a která jistě zpestří i vaši vánoční tabuli. 
Samotná soutěž proběhne 13.11. ve školní jídelně 
od 16.00, každý soutěžící přinese do 15.30 své cukroví – 
v přiměřeném množství, protože hodnotit budou 
anonymně všichni přítomní.
Vítězové stejně jako při Buchtobraní obdrží hodnotné 
ceny.
Těšíme se na společné setkání a gurmánský zážitek
Za komisi pro občanské záležitosti Mgr. Lenka Hrušková

Komise pro občanské záležitosti v roce 2019 pracovala v následujícím složení: 
Předseda: Mgr. Lenka Hrušková 
Členové: Marta Dvorská, Marta Hajduková, Ing. Hana Hauptová, Jarmila Kořistková, Eva Kučová, 
Lenka Olšarová, Bc. Pavlína Slováková, Magdaléna Strádalová, Mgr. Dagmar Teichmanová, Renata 
Vybíralová, Anna Vrbková, Danuše Ivanová, Jana Juchelková 
Úřední osoba: Lenka Maglenová
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Předsedkyně komise připravila pro únorový Čaj o páté kvíz z historických pohlednic zveřejněných 
v „obvodním“ kalendáři, který byl toho roku zdarma doručen do všech svinovských domácností. 
Vzhledem k všeobecné oblibě historických snímků jej níže uvádíme.

1. Jak se tato ulice jmenovala za 1. republiky?
a) Staňkova 
b) Moravskoslezská 
c) Wilsonova

2.Křižovatka ulic Bílovecká -Polanecká.
V levém rohu vidíme zaniklou:
a) kapli svatého Petra a Pavla 
b) kapli svatého Floriána
c) kapličku – Boží muka 

3. Budova školky na Bílovecké ulici. 

Německý nápis napovídá, že ve Svinově až do odsunu v 
roce 1945 žila početná německá menšina. 
V roce 1930 se k německé národnosti
při sčítání lidu hlásilo:
a) 722
b) 1502
c) 2300 osob

4. Rozhlasová vysílací stanice.
Stavba byla započata v roce:
a) 1946
b) 1928
c) 1953

5. Obecní dům č. p. 143 na Bílovecké ulici do svého zániku
sloužil jako:
a) společenský sál
b) radnice
c) palírna 
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6. Pohled na Sokolovnu a kostel Husova sboru.
Křižovatka ulic:

a) Psohlavců, Sokolská
b) Bílovecká, U Rourovny
c) Bílovecká, Sokolská

7. Sál v restauraci u Hurníka stál na místě dnešní budovy:
a) Lidové školy umění
b) prodejny Stračena
c) hostinec U Slunce

8. Slavnostní průvod prochází ulicí:

a) Opavská – dříve Tusarova
b) Stanislavského – dříve Slezská
c) Luční – dříve Bezručova

Správné odpovědi: 1.c, 2.a, 3.a, 4.b, 5.b, 6.a, 7.b, 8.a 
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KOMISE BYTOVÁ předkládá radě městského obvodu ke schválení návrhy na přidělení bytových 
jednotek svěřených do správy městského obvodu jednotlivým žadatelům, projednává podněty 
nájemníků, vyjadřuje se k předpisům městského obvodu upravujících nájem a užívání  bytových 
jednotek svěřených do správy městského obvodu, informuje radu o všech zjištěných skutečnostech 
zjištěných při výkonu své činnosti. Činnost komise není tak zřejmá jako u dvou komisí předchozích. 
Nicméně je více než důležitá při správě svěřeného bytového fondu.

Komise bytová v roce 2019 pracovala v následujícím složení:
Předseda: Zdeňka Popková 
Členové: Martin Macháč, Radmila Jančíková, Jaromír Ivan, Mgr. Martina Kajánková 
Úřední osoba: Marta Vaňková

KOMISE INVESTIČNÍ A GRANTOVÁ projednává a připomínkuje jednotlivé investiční záměry 
městského obvodu v různých stupních jejich rozpracování, vyjadřuje se k široké škále skutečností 
spojených s investičním rozvojem městského obvodu. Zároveň dle svých možností navrhuje dotační
zdroje k zajištění jejich financování.

Komise investiční a grantová v roce 2019 pracovala v následujícím složení:
Předseda: Tomáš Čech
Členové: Ing. Miroslav Pokorný, Ing. Ivan Harazím, Ing. Tereza Kozáková, Ing. Tomáš Valder, Ing. 
arch. Ondřej Klimek
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Svinovský veřejný a kulturní život je určován především
pravidelnými každoročními událostmi. Z mnoha z nich
bychom chtěli upozornit zejména na Obecní ples,
Svinovskou pouť, 130 let SDH Svinov, jarmark a živý
betlém.

Obecní ples se uskutečnil dne 2.3.2019  v restauraci
U Slunce. Ples byl vyprodán, tombola bohatá s mrtvým
divokým prasetem jako první cenou a nálada výborná.  

Svinovská pouť proběhla ve dnech 21. - 23.6.2019
na prostranství před kostelem Krista Krále.
Pro návštěvníky byly připraveny pouťové atrakce,
stánky prodejců a bohatý hudební program. Mimo
obvyklé atrakce bylo pro návštěvníky poprvé
připraveno i pouťové pivo. Bohužel se nesetkalo
s očekávaným ohlasem mezi návštěvníky pouti.

31.8.2019 uspořádali svinovští hasiči oslavu 130 let
od založení Hasičského dobrovolného sboru ve
Svinově. Oslava se uskutečnila v areálu hasičárny
na ulici Jelínkova za bohaté účasti nejen svinovské
veřejnosti. Kulturní program obstaraly kapely Od zdi ke zdi …, Úspěch a legendární diskotéka 
pod názvem Praskání Rosti Petříka. Zvláštní pozornost si zaslouží hudební skupina Od zdi ke zdi … 
ve složení Kateřina Andrlová, Jan Andrle, Marcela Šelleová, Jaromír Šelle.  Jedná se o naši 
svinovskou amatérskou kapelu, která se již v odpovědně dospělém věku rozhodla vyslyšet volání 
múzy a ponořit se do vln svinovské populární hudby :o) S převzatým repertoárem její členové 
převážně nevážně rozdávají dobrou náladu. Videosestřih z koncertu je součástí multimediální 
přílohy kroniky.
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První adventní neděli se uskutečnil
tradiční svinovský jarmark s vždy
očekávaným rozsvícením vánočního
stromu. Bohužel se v tomto roce ani
přes opakovanou snahu nepodařilo
strom rozsvítit. Všechno technické
vybavení bylo v předstihu
zkontrolováno a vyzkoušeno, přesto
poprvé v novodobé historii
svinovských jarmarků zůstal vánoční
strom potemnělý. V následujících
dnech byla závada odstraněna
a po zbytek adventu  již fungovalo
osvětlení bezvadně.

Poslední z tradičních a touto kronikou
zmiňovaných událostí kulturního
a společenského života je živý betlém
každoročně pořádaný na farní zahradě
Husova sboru. Toto vskutku ekumenické
setkání (sv. Josef byl ztvárněn
římskokatolickým jáhnem Jakubem
Lasákem :o) je pokojnou příležitostí
k setkání nejen věřících obyvatel Svinova.
Svátečním slovem ke zdárnému průběhu akce přispěl olomoucký biskup Církve československé 

husitské Rudolf Göbel, místní 
farář Církve československé 
husitské Tomáš Chytil a místní 
farář Římskokatolické církve Jan
Larisch.  Písně s vánoční 
tématikou zahrála kapela Od 
zdi ke zdi …. 
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HOSPODAŘENÍ OBVODU

12/33

Plnění příjmů 01 - 12/2019 (v tis. Kč)

Pol. Název položky Skutečnost

1341 Poplatek ze psů 129 129 131 101,67

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 376 916 243,62

1361 Správní poplatky 269 269 205 76,29

1511 Daň z nemovitých věcí 124,89
 daňové přijmy celkem 130,31

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 99,03

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500 102,99

2122 Odvody příspěvkových organizací 100,00

2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 22 ***

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 106,17

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 101,61

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 3 3 93,87

2141 Příjmy z úroků (část) 1 1 2 190,29

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 20 7 32,50

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 3 ***

2322 Přijaté pojistné náhrady 0 20 21 102,60

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 68 147 253 172,42

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 3 ***

2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 374 ***
 nedaňové příjmy celkem 105,49

3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 175 ***

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 0 ***
 kapitálové příjmy celkem 0 0 175 ***

4111 Neinv. přijaté transfery z VPS SR 0 96 96 100,00

4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 100,00

4116 Neinv. přijaté transfery ze SR 0 99,97

4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 0 78 77 98,70

4134 Převody z rozpočtových účtů 456 456 774 169,63

4137 Převody mezi statut. městy a jejich měst. obvody 99,98

4138 Převody z vlastní pokladny 0 0 ***

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 560 602 609 101,05
přijaté transfery celkem 103,48

Příjmy CELKEM 106,68
Konsolidace příjmů 228,33

Příjmy 2019 104,46

   
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 652 6,04

8901 Operace z peněžních účtů - RCH 0 0 17 ***

Celkové zdroje 89,09

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet

Skutečnost        
       v % z UR

4 500 4 500 5 620

5 198 5 274 6 872

1 582 1 582 1 567

2 160 2 225

2 530 2 555 2 555

3 166 3 166 3 361

5 436 5 436 5 524

13 306 15 090 15 919

2 063 2 063 2 063

3 339 3 338

42 291 32 202 32 196

1 035

45 370 38 837 40 187

63 874 59 201 63 153

-1 016 -1 059 -2 417

62 858 58 142 60 736

4 901 10 793

67 759 68 935 61 405
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Čerpání výdajů 01 - 12/2019 (v tis. Kč)
Běžné výdaje 

OdPa Název OdPa Skutečnost

002169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 20 20 0 ***

002212 Silnice 87,58

002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 81,53

002221 Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 50 350 0 ***

002229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení) 380 480 457 95,11
003119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 95,15

003231 Základní umělecké školy 60 713 712 99,87
003314 Činnosti knihovnické 0 10 10 100,00

003319 Ostatní záležitosti kultury 385 120 87 72,16
003330 Činnosti reg. církví a náboženských společností 0 40 40 100,00

003341 Rozhlas a televize 66 66 32 48,98

003349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 90 114 108 95,10
003399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 270 440 409 92,86
003412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 734 65,24
003419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 171 166 97,08
003421 Využití volného času dětí a mládeže 0 86 85 99,20
003429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 42 42 100,00
003612 Bytové hospodářství 96,37

003613 Nebytové hospodářství 692 628 90,80

003632 Pohřebnictví 8 8 0 ***

003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 99,21

003722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 20 15 76,14

004349 Ostatní sociální péče (Senior Taxi) 420 420 372 88,61

004356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 10 10 100,00

004399 Ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 0 287 287 100,00

005213 Ochrana obyvatelstva 65 65 0 ***

005512 Požární ochrana - dobrovolná část 151 216 163 75,51

006112 Zastupitelstva obcí 99,42

006117 Volby do Evropského parlamentu 0 87 105 121,15

006149 Sčítání lidu 0 9 9 100,00
006171 Činnost místní správy 94,48

006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 8 5 67,17

006320 Pojištění funkčně nespecifikované 374 374 346 92,62

006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 223,75

006399 Ostatní finanční operace 260 598 568 94,92

006402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 3 ***

006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 180 327 1 0,42
Běžné výdaje CELKEM 95,65
Konsolidace výdajů 228,46
Běžné výdaje po konsolidaci 93,07

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost        
      v % z UR

2 000 3 231 2 830

1 680 1 830 1 492

9 248 11 836 11 262

1 125

3 518 3 840 3 701

1 629

10 645 12 319 12 221

1 497 1 566 1 557

12 857 13 046 12 326

1 016 1 098 2 457

46 897 55 664 53 241

-1 016 -1 059 -2 417

45 881 54 606 50 824
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OdPa Název OdPa SkutečnostSchválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost        
      v % z UR

Kapitálové výdaje

OdPa Název OdPa Skutečnost

002212 Silnice 91,22
002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 93,30
002221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 250 0 ***
003119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 98,94
003412 Sportovní zařízení v majetku obce 500 95,76
003612 Bytové hospodářství 88,92

003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 908 600 48,87

006171 Činnost místní správy 450 700 600 85,65

006409 Rezervy kapitálových výdajů 0 ***
Kapitálové výdaje celkem 73,85

Výdaje 2019 89,08

Zpracovala: Bc. Jana Pušová

V Ostravě - Svinově dne 20. 1. 2020

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost        
      v % z UR

1 050 1 150 1 049

1 800 2 268 2 116

1 400 1 400 1 385

1 341 1 284
1 490 3 990 3 548

1 227

14 280 2 003

21 878 14 329 10 581

67 759 68 935 61 405
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SVINOVSKÝ HLASATEL

Po mnoha letech se Svinovský hlasatel dočkal obsahové i formální změny. Autor této kroniky se stal
předsedou redakční rady a mohl tak realizovat novou podobu obvodního čtvrtletníku. 
Nejviditelnější změnou je nová grafická podoba časopisu provedeného v plnobarevném formátu A4
na křídovém papíře. Nově je každé číslo věnováno tématu spojenému s odpovídajícím ročním 
obdobím nebo významnou svinovskou událostí. Přehled titulních stran přinášíme níže.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

I v roce 2019 se odehrával náboženský život v obvyklých nikterak ochuzených kolejích. Proběhly 
všechny každoroční náboženské a kulturní akce. Jejich výpisem bychom pouze opakovali seznam 
z let předchozích. Oba svinovské kostely však v roce 2019 slavily významná jubilea, která si farníci 
vždy připomněli slavnostní mší. Při této příležitosti níže uvádíme historická shrnutí, která 
pro potřeby Svinovského hlasatele připravili oba faráři.

Římskokatolická farnost Ostrava - Svinov

Před 90-ti léty...
Stavba kostela Krista Krále v Ostravě-Svinově

Stavba katolického kostela ve Svinově se připravovala řadu let. Již v roce 1911 vznikla „Kostelní 
jednota svatých Jana a Pavla za účelem stavby kostela ve Svinově“, ale ta dlouho nebyla schopna 
svůj záměr realizovat.
Až porubský kaplan
P. Ladislav Kubíček
(obec Svinov po linii
církevní administrativy
tehdy patřila
do farnosti Poruba) se
s rozhodností mladého
kněze do tohoto díla
pustil a dotáhl je
do zdárného konce.
Pro stavbu kostela byl
získán parkově
upravený prostor,
vzniklý při regulaci
říčky Porubky, a který
velkostatkář hrabě Jan Wilczek vymínil v rámci poválečných záborů půdy jako pozemek určený 
pro stavbu kostela. Ze tří návrhů byl v roce 1927 vybrán návrh pražského architekta Adolfa 
Brzotického, který umně propojuje v jeden celek tři základní prvky: klasickou – podélnou dispozici 
jednoduché chrámové lodi s apsidou, asymetrické průčelí s výrazným trojúhelníkovým štítem 
a trojitou arkádou a hranolovou, 39 metrů vysokou zvonici. 
Finančně byla stavba kryta z několika zdrojů. Největší zátěž nesla výše zmíněná Kostelní jednota, 
tedy svinovští katolíci. Ti dle svých možností poskytli dary a půjčky, významný a de facto startovací 
byl příspěvek olomouckého arcibiskupství, část finančních prostředků byla získána jako sponzorské 
dary na konkrétní účely (kříž na věži kostela, okna, dveře, zvony, varhany) od různých firem 
ostravského regionu.
V únoru 1928 se začaly kopat a betonovat základy, na svátek sv. Jana Sarkandera v neděli 6. května 
1928 se konala slavnost kladení a posvěcení základního kamene. V té době byly již obvodové zdi asi
2 m vysoko nad zemí. Do plechové schránky byl vložen dokument popisující okolnosti stavby, tato 
vložena do otvoru v připraveném základním kameni, otvor byl zacementován a kámen vložen 
na připravené místo ve stěně presbytáře rozestavěného kostela.
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Na stavbě se s krátkou přestávkou zimních měsíců neustále pracovalo. Odborné práce zajišťovala 
firma Klimánek ze Svinova, neodborné činnosti zajišťovala Kostelní jednota svépomocí. 
Vše postupovalo podle plánu a na jaře 1929 byl stanoven termín posvěcení kostela. 
To se konalo v neděli 23. června 1929 a provedl ho olomoucký pomocný biskup dr. Josef Schinzel. 
Pro kostel byl zvolen titul „kostel Krista Krále“. Tato volba reflektovala soudobou společenskou 
a hospodářskou situaci v Evropě a nabízela vizi společenského řádu postaveného nikoliv 
na nenávisti k rase či třídě, ale na křesťanských hodnotách. Svěcení kostela se zúčastnilo dle údajů 
ve farní kronice několik tisíc lidí a 30 kněží. Od té chvíle kostel slouží svinovské veřejnosti. 
Práce tím ale neskončila. Bylo třeba dokončit vnitřní vybavení kostela: kostelní lavice (1930), obrazy
Křížové cesty (1930), varhany (1930), kazatelnu (1931), sochu Krista Krále a kamenné reliéfy Panny 
Marie a sv. Josefa (1931), křtitelnici (1931?), zpovědnici (1931?), vitráže (1930, 1950), zvony (1929, 
1942), atd. Prakticky až do současnosti se některé části kostelního interiéru i exteriéru podle 
finančních možností buď renovují (renovace obrazů Křížové cesty 2018, výmalba kostela 2019) 
nebo nově pořizují (kamenný obětní stůl 2019). 

Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě – Svinově

Před 85-ti léty...
Stavba Husova sboru ve Svinově 

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.“ List Židům 3,4

Husův sbor byl slavnostně otevřen 8. července 1934. Co tomu předcházelo? Především zrod Církve 
československé v lednu 1920. Ve Svinově se začaly konat bohoslužby následujícího roku, oficiálně 
byla náboženská obec schválena státními úřady v roce 1924. Předsedou farní rady se stal Jan 
Jandásek, duchovním správcem Rudolf Pařík.
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    Bohoslužby se konaly v kreslírně popř.
v tělocvičně místní měšťanky, farář bydlel
v podnájmu. Vznikl fond na stavbu sboru,
Jandáskovou zásluhou se podařilo v r. 1925
zakoupit vhodný pozemek z vyvlastněných
pozemků panství Wilczkova.
     Na zhotovení náčrtků sboru byla vypsána
soutěž. Vybrán byl projekt Karla Gajovského, leč
nebylo dostatek peněz. Stavitel Fr. Divíšek
vyprojektoval levnější variantu, ale ani ta
se nerealizovala. 17. listopadu 1929 umírá Jan
Jandásek, jeho nástupcem se stal učitel Karel
Šajnar. Rada se obrátila na architekta Fuchsa
do Brna a znovu bylo jednáno s Gajovským.
Z ústředí církve v Praze byly vyžádány kopie
plánů architekta Ladislava Čapka. Bezvýsledně.
Pořádaly se divadelní představení, slavnosti,
členstvo bylo vyzváno k peněžitým úpisům
na sbor. To přineslo hotovost i závazné úpisy,
které bylo nutno v příštích letech umořit.
    V dubnu 1932 vznikl stavební odbor
s předsedou Josefem Míčkem a jednatelem
Emilem Davidem. Z vlastního popudu podal
v prosinci 1932 náčrtek plánu sboru místní
stavitel Valentin Stojeba - a byl vyzván
k definitivnímu plánu a rozpočtu! 2. srpna 1933 začaly výkopové práce, konané členy zdarma. Farář 
Pařík je zahájil slovy: Ve jménu Páně! Slavnost kladení základního kamene 3. září zastihla příští sbor 
již dost vysoko nad zemí. 27. října se poprvé rozezněly zvony umístěné ve věži, a to největší „Hus“, 
prostřední „Farský“ a nejmenší „Jandásek“. Před zimou byla stavba pod střechou.
     V létě 1934 byl sbor hotov, faru se podařilo dostavět o pár měsíců později. Náklady by přesáhly 
300 000,- Kč, jen díky dobrovolníkům a z části zdarma vykonané řemeslnické práce šlo o částku 260
562,50 korun. Novostavbu otevřela bohoslužba vedená biskupem Ferdinandem Stiborem za velké 
účasti lidu. 
     Husův sbor byl vystavěn v soudobém konstruktivistickém slohu, libujícím si v přímých čarách 
a hladkých plochách. Pohledu na něj vévodila 23 metrů vysoká bílá čtyřhranná věž,  ukončená 
husitským sluncem s paprsky, v jehož středu byl červený plochý kalich. Zvláštní ozdobu přední části 
věže tvořil podlouhlý zasklený dvojramenný kříž. Po schodišti a dvěma dveřmi se vstupovalo 
do předsíně. Prostorná loď o rozměrech 10,40 x 16 m byla shora osvětlována dvojramenným 
zaskleným křížem ve stropu. Za oltářem bylo umístěno kruhové okno, vysklené žlutým kalichem 
s rozbíhajícími se modrými paprsky. V suterénu vznikla modlitebna. U schodů byly v předních 
pilířích zasazeny pamětní kameny z hradů v Čechách, kde pobýval M. Jan Hus, s nápisy „Krakovec“ 
a  „Kozí hrádek“. 
     V době stagnace a krize vzniklo tak krásné dílo, a to nasazením a  obětavostí většiny místních 
občanů! Spojenými silami se podařilo proměnit sen zakladatelské generace ve skutečnost 
a postavit důstojný svatostánek, který je dominantou obce dodnes!
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ŠKOLSTVÍ

Ve středu 6.11.2019 proběhla naprosto ojedinělá stávka učitelů, do které se zapojili i učitelé 
svinovské základní a mateřské školy. Stávka byla uspořádána na podporu mzdových nároků učitelů. 
Nicméně proběhla v období, kdy se platy učitelů opakovaně zvyšují. Dle statistiky Ministerstva 
školství ČR se průměrný plat učitelů z 27 tisíc Kč v roce 2016 zvýšil na 39 tisíc v roce 2019 a další 
nárůst se plánuje i pro následující dva roky. Průměrný plat v ČR v roce 2019 činil  necelé 34 tisíce 
Kč. Svinovští učitelé se pro stávku rozhodli během pondělního dne. Rodiče tak urychleně museli 
zajistit hlídání pro své mladší ratolesti.

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily

Svinovská základní umělecká škola se každoročně účastní mnoha zajímavých akcí. V roce 2019 
tomu nebylo jinak.
1. a 2.2. Klavírní festival Gradus ad Parnassum
únor  soutěžní přehlídka Můj sen-VO, soutěžní přehlídka Lidice-VO 
20.2. Školní předehrávka nových žáků
26.2. Klavírní mládí-městská klavírní přehlídka
19.3. Jarní koncert trojlístku ZUŠ
28.3. Přehlídka opavské konzervatoře Máme rádi baroko
29.3. Noc s Andersenem – VO ve spolupráci s knihovnou Svinov
2.4. Večer se zobcovou flétnou
12.4. Krajská klavírní přehlídka
16.4. Zrzavý salon – výtvarná přehlídka MS a OL kraje
23 a 24.4. Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů
24.-28.4. Soustředění DPS Zvonoklíček
30.4. Pálení čarodějnic
13.5. Jarní koncert duchovní hudby komorního orchestru Vítkovice-sólista Ondřej Szymik
15.5.-16.6. Výstava VO města Ostravy „Skryté světy“
20.5. Výchovný koncert pro předškoláky
24.5.-7.6. Sdílená imaginace Zlín – VO
26.5. Festival Moravskotřebovské arkády
28.5. Talenty regionu na JKO
29.5. 1. absolventský koncert s vernisáží absolventů VO
31.5. Múziáda – Múzy ve světě techniky-výstava
4.6. Múziáda - přehlídka Vivat musica!
5.6. 2. absolventský koncert s vernisáží absolventů VO
6.6. graffiti – VO – farní plot
7.6. Varhanní koncert
11., 12.6. Šablony II - odborník ve výuce - výroba laviček 
20.6. Múziáda – koncert JFO dětem
22.6. Svinovská pouť
8.7. Týden módy - výtvarný obor
20.7. výstava VO „V zahradě“
15.10. Hudební a výtvarná soutěž Múzy Ilji Hurníka
21.10. výstava VO „Putování Španělskem, zastávka Barcelona
11.11. Koncert pro jubilanty obce
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27.11. vystoupení při otevření svinovské sportovní haly
30.11., 1.12. Zvonoklíček na akci „Ostrava zpívá gospel
1.12. koncert v rámci svinovského vánočního jarmarku s následným vystoupením u vánočního 
stromu
4.12. předvánoční koncert v Nové Vsi
11.12. předvánoční koncert v kostele Krista Krále Svinov
16.12. předvánoční koncert Zvonoklíčku a ŽKS D.Lidmily U slunce

Soutěžní úspěch v letošním roce přivezli klavíristé ze soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, 
která se konala ve skladatelově rodném městě - Poličce. Tereza Honová získala 1.cenu a zvláštní 
cenu za interpretaci skladby, Sára Medulová pak 3.cenu.
Významné úspěchy letos zaznamenal také výtvarný obor, který se mimo jiné zúčastnil také několika 
soutěžních přehlídek. Na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená 
imaginace Zlín získal projekt Taje cenu kurátorů výstavy. Individuální Medaili Lidická růže získala 
na 47. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice Tereza Klegová, čestné uznání pak Šarlota 
Bogdalíková, Anna Ciencalová, Magdalena Janošcová a Eliška Stupková. Na celostátní výtvarné 
soutěži Můj sen v Příboře pak 1.cenu obdržela Alžběta Prajzová. 
Uskutečnilo se mnoho hudebních vystoupení a koncertů, ať už na půdě školy nebo 
u spolupracujících organizací. Trvá spolupráce se ZUŠ Klimkovice a Polanka n.O, s opavskou 
konzervatoří, navázali jsme spolupráci s Komorním orchestrem Vítkovice, se kterým vystoupil žák 
ZUŠ, flétnista Ondřej Szymik, svinovsští žáci vystupovali na městských i krajských přehlídkách jako 
je Klavírní mládí, Talenty regionu, Múzy Ilji Hurníka, výtvarníci vystavovali své práce na mnoha 
místech a jejich výtvory zdobí svinovský kalendář 2020. 
Svinovská základní umělecká škola se zapojila do projektu EU Šablony II pro ZUŠ s názvem Podpora 
vzdělávání v ZUŠ.

Základní a mateřská škola

Celý rok 2019 byl naplněn akcemi různého druhu, jejichž cílem bylo přispět k všestrannému rozvoji 
našich dětí. 

Akce pořádané základní školou

Sportovní akce:
    • Lyžařský výcvik
    • Velikonoční turnaj
    • Orientační běh
    • Zotavovací pobyty
Preventivní workshopy
    • Adaptační kurz
    • Preventivní programy v SVČ Ostrava Zábřeh
    • Besedy s Městskou policií
    • Střepiny světa
    • Branný den
    • Beseda s právníkem
    • Centrum odpadové výchovy v OZO

    • Dentální hygiena a Zdravé zoubky
Kulturní programy
    • Programy v Městské knihovně Ostrava
    • Divadelní představení DLO a filmová 

představeni
    • Koncerty
    • Přehlídka divadel
    • Vynášení Mařeny
    • Prezentiáda
    • Vánoční jarmark
    • Velikonoční dílny

Projekty
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    • Škola vážně a nevážně     • OKAP

Řada programů byla spolufinancována z projektu SMO (Otevřená škola II.)

Za všech zmíněných akcí bychom rádi upozornili na jednu z nejvydařenějších. 
12.12.2019 uspořádala svinovská základní škola na dopravním hřišti za školní budovou školní 
vánoční jarmark, na kterém ve svých stáncích žáci jednotlivých tříd základní školy prodávali výrobky
své i svých rodičů s převážně vánoční tématikou. Jarmark se setkal s velkým zájmem u rodičů a tak 
si budou moci žáci společně užít utržené peníze. V předešlém roce byly tyto prostředky často 
použity na financování školních výletů. Jarmarku se také zúčastnily svinovské mateřské školy. Děti 
zde zastoupily paní učitelky.  Videosestřih ze školního jarmarku je součástí multimediální přílohy 
kroniky.

Součástí výuky v mateřské škole byl i tyto akce:

    • Vítání jara – pálení Moreny
    • Mikulášská nadílka
    • Živý betlém v Husově sboru
    • Svinovská pouť
    • Rozsvěcování vánočního stromu
    • Dílničky pro seniory a předškoláky
    • Vystoupení pro seniory
    • Karnevaly
    • Velikonoční tvoření
    • Slet čarodějnic
    • Den dětí
    • Pasování na školáky
    • Broučkiáda, Uspávání broučků
    • Dýňování, Helloweenská stezka
    • Vánoční dílny
    • Čertí rojení
    • Den Země

    • Návštěva planetária
    • Zotavovací pobyt
    • Výlety do dinoparku, ZOO Lešná, ZOO 

Ostrava, Skalka, k vodníkovi Slámovi
    • Plavání v Brušperku
    • Lyžařský výcvik
    • Návštěva U6 v Dolních Vítkovicích 
    • Návštěvy stanice mladých přírodovědců 
    • Návštěvy knihovny
    • Návštěvy solné jeskyně ve spolupráci s 

odborníky
    • Beseda „Školní zralost“ s psychologem Mgr. 

Nytrou a p. učitelkou ZŠ
    • Depistáž – logopedie s Mgr. Vavrošovou 
    • VŠB – faktulta FBI – program požární 

ochrany

Mateřská škola se  zúčastnila následujících projektů

    • „Chci vědět víc 2019“ Grant je hrazen z rozpočtu statutárního města Ostravy – 60 000,- Kč
    • „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č. 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních 
a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky 
a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.  Výše příspěvku 2 180 589,- Kč

    • Národní program životního prostředí – dětské hřiště MŠ E. Rošického – grant je 
spolufinancován ze státního fondu životního prostředí české republiky – 556 422,- Kč
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INVESTICE
6.9.2019 bylo otevřeno svinovské Dětské dopravní hřiště. Oficiální otevření se uskutečnilo za účasti
primátora SMO Ing. Tomáše Macury, MBA, investiční náměstkyně Mgr. Zuzany Bajgarové, vedení 
městského obvodu a svinovských zastupitelů. Na oficiální část navazoval záchranářský den – 
zábavně bezpečnostní akce pořádaná Komisí pro kulturu, mládež a sport při radě MOb Svinov. 
Výstavbu dopravního hřiště provedla firma STAVIA – silniční stavby, a.s. za cenu cca 20 mil. Kč vč. 
DPH. Investorem bylo Statutární město Ostrava. Dětské dopravní hřiště bude sloužit výuce 
dopravní výchovy žáků nejen svinovské, ale především mimosvinovských škol. Hřiště je vybaveno 
obousměrnými komunikacemi s vodorovným i svislým dopravním značením, světelnou signalizací, 
železničním přejezdem, autobusovou zastávkou, veřejným osvětlením, dvěma herními prvky 
v podobě autobusu a lokomotivy. V následujících měsících byla na hřišti zahájena v dopoledních 
hodinách výuka dopravní výchovy. Tuto realizovala Městská policie Ostrava. Dopravní výuka byla 
rozdělena na teoretickou část, která byla vyučována v učebně v budově školy a praktickou část, 
která probíhala na dopravním hřišti. V odpoledních hodinách a o víkendech bylo hřiště využíváno 
veřejností .
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18.10. bylo dokončeno na ulici E. Rošického workoutové hřiště. Jedná se o soustavu hrazd 
a tělocvičných prvků určených k posilování. Prostředky ve výši 406 tis. Kč vč. DPH byly čerpány 
z rozpočtu městkého obvodu. Ode dne otevření bylo hřiště hojně navštěvováno mládeží a doplnilo 
již dříve vybudované víceúčelové sportovní hřiště tamtéž. 
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27. listopadu byla slavnostně otevřena nová svinovská sportovní hala. Svinov tak po 21 létech 
získal náhradu za starou sokolovnu, která 2.12.1998 vyhořela. Sportovní hala byla postavena 
nákladem 42 mil. Kč z rozpočtu Statutárního města Ostrava. Stavbu realizovala firma Stavos Stavba 
a.s. v dobré kvalitě za dodržení všech termínů. Nová svinovská sportovní hala má hrací plochu 
o rozměru 33 x 20 m a je vybavena k provozování následujících sportů: badminton (4 kurty), 
volejbal (1 centrální nebo 2 příčné kurty), házená, futsall, florball ..... V zázemí haly jsou umístěny 4 
šatny a menší klubovna. Již od prosince halu začali využívat svinovští házenkáři, fotbalisté a tenisté.
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Cena pronájmu sportovní plochy byla stanovena takto: dlouhodobý pronájem pro svinovské 
sportovní oddíly – 300 ,- Kč/hod, ostatní zájemci -  500,- Kč/hod, badminton (polovina haly = 2 
kurty) – 250 kč/hod, badminton (celá hala = 4 kurty) 250,- Kč/hod. Ceny jsou spíše nižší ve srovnání 
s ostatními halami v Ostravě.

V průběhu roku proběhla na Magistrátě města Ostravy soutěž na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace pro Sportovní areál 
Slezák vč. budovy, která je II. etapou výstavby dopravního hřiště. Zakázku získala projekční kancelář
Atris s.r.o., která v podzimních a zimních měsících zahájila práce. Pozvolna tak pokračuje další 
z velkých projektů měnících dosavadní tvář Svinova. 

Po mnoha letech konečně přistoupilo Ministerstvo financí ČR k realizaci zakázky Odkanalizování 
jižní části Svinova, která byla zařazena do programu odstraňování důlních škod. Zakázku získala 
firma Hydrospor spol. s r.o., její realizace bude trvat 26 měsíců a bude ukončena v prosinci 2020.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souvislosti s klimatickou změnou se Svinov potýká s teplejším a suchým počasím zejména 
v letních měsících. Nadprůměrné teploty jsou však zaznamenávány po dobu celého roku. 
V průběhu prvních měsíců roku napadl i sníh, ale dlouho se neudržel. Autor této kroniky tak rychle 
spěchal zaznamenat fotograficky tuto skutečnost. V listopadu ani prosinci se sníh již neobjevil 
a teploty pod bodem mrazu byly výjimečné.
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Dopady klimatické změny se stávají předmětem veřejné diskuze. Geologické podloží Svinova 
způsobuje vysokou hladinu spodní vody. Není výjimečné, že ve svinovských zejména starších 
staveních prosakuje voda do sklepů. Přesto jsou v letních měsících horní vrstvy půdy vysušené. 
Tráva roste pomalu nebo v horším případě usychá. Svinovská radnice se proto rozhodla změnit 
na travnatém pásu pod náspem ulice Opavské ve směru jízdy do centra Ostravy způsob údržby 
zelených ploch. Motivací bylo zlepšení životních podmínek motýlů a létajícího hmyzu obecně, 
omezení vysychání travnatého porostu při nízké seči tzv „na drn“ a posílení protiprašné funkce 
zmiňovaného území. Motýli na změnu celkem rychle zareagovali. Proto můžeme přinést galerii 
druhů ve zmiňované lokalitě pozorovaných (žluťásek řešetlákový, babočka bodláková, batolec 

červený, bělásek řepový, modrásek 
tmavohnědý, modrásek jehlicový, okáč 
poháňkový, modrásek lesní). Zejména 
výskyt babočky bodlákové byl nejen 
     ve Svinově neobvykle častý.
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Suchá léta mají dopad také na stromy, které trpí nedostatkem vláhy zejména na náspech páteřních 
komunikací. Stromů a to konkrétně smrků se dotýká přemnožení lýkožrouta smrkového (kůrovec). 
V tomto roce drasticky zasáhl do smrkových porostů zalesněných nejen moravských oblastí. 
I ve Svinově jsou smrky napadeny a usychají. Tradičně zdobený vzrostlý vánoční smrk před 
římskokatolickou farou už také získal rezavý nádech a pravděpodobně jeho adventní světelná 
výzdoba v prosinci 2019 byla poslední. V následujícím roce zřejmě uschne.
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BEZPEČNOST

10. prosince prakticky celou Ostravu paralyzovala bezprecedentně tragická událost. Osamělý 
střelec v čekárně traumatologické ambulance na poliklinice Fakultní nemocnice Ostrava zabil 5 lidí. 
6. oběť pak následně podlehla těžkém zranění. Motivem snad měla být utkvělá představa 
pachatele o své vlastní závažné chorobě, kterou se lékaři nechtějí zabývat. Skutečnost 
dle následného zjištění byla odlišná. Do doby sepisování textu kroniky se nepodařilo policii ČR 
motiv potvrdit. Ke střelbě došlo kolem sedmé hodiny ranní. Veškerá média poskytovala průběžné 
informace o vývoji situace a žádala veřejnost o pomoc při pátrání po svědcích nebo podezřelých. 
Pátrání tak bylo možno sledovat téměř v reálném čase. Pachatele nakonec policie díky informaci 
jeho matky nalezla. (Svěřil se jí se svým hrůzným činem, oznámil, že si vezme život a odjel.) Jakmile 
zjistil, že jej sleduje policejní vrtulník, spáchal před jedenáctou hodinou téhož dne sebevraždu.
Ačkoliv se událost nestala v katastru Svinova, přesto se jeho obyvatel dotkla. Protože nebylo jasné, 
kde se pachatel nachází, byl zpřísněn přístup do svinovské základní školy a mateřských škol. Našli 
se i rodiče, kteří své děti odváděli z výuky kvůli strachu o jejich bezpečí. Toto jistě nemělo racionální
základ, neboť na trase mezi místem oné hanebnosti a Svinovem se nachází mnoho jiných škol 
a školek. Vhodně to však dokresluje atmosféru onoho dopoledne a způsob jakým byli obyvatelé 
města zasaženi.

32/33



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2019

MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍLOHY
 
Součástí kroniky jsou následující multimediální přílohy:

1. Svinov na kolečkách

2. Záchranářský den

3. Svinovská pětka

4. Koncert Od zdi ke zdi na oslavě 130 let SDH Svinov

5. ZŠ jarmark
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