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KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2021

ÚVOD

Rok 2021 měl opět jediné ústřední téma. Byla jím celosvětová epidemie onemocnění COVID – 19. 
Stejně jako v předešlém roce nebylo oblasti veřejného i privátního života, kterou by epidemie 
neovlivnila. Tato kronika je tedy obdobně jako kronika za předchozí rok „kovidem“ zasažená také.

Chtěl bych poděkovat:
ThLic. P. Janu Larischovi Th.D.,  Mgr. Tomáši Chytilovi, Marii Malinové, dipl.um., Mgr. Ivetě 
Komorášové a Ing. Lence Samkové za poskytnutí podkladů.
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COVID-19

Vývoj onemocnění COVID-19 v roce 2021 měl opět kolísavý průběh. Od počátku roku do června 
proběhla v České republice další vlna epidemie, která si vyžádala další lidské životy. O počtech osob 
s prokázaným onemocněním COVID-19 nejlépe vypovídá graf Ministerstva zdravotnictví České 
republiky.

Opakoval se vývoj podobný loňskému roku 2020. Po epidemických zimních a jarních měsících byly 
letní měsíce všeobecně považovány za konec pandemie. Podzimní měsíce však přinesly opětovný 
nárůst pozitivních případů COVID-19. Zásadním rozdílem však byla dostupnost vakcíny. K dispozici 
bylo několik vakcín různých výrobců. Nakonec se nejvíce prosadila jedna z těch nejkvalitnějších, 
dvoudávková vakcína Comirnaty firem Pfizer a BioNTech. V průběhu roku se očkování stalo 
dosažitelným pro všechny zájemce. Nejprve bylo vyhrazeno pro ohrožené skupiny obyvatel 
a s postupným nárůstem dostupných dávek bylo zpřístupněno zájemcům od nejstarších věkových 
skupin až po dvanáctileté děti. Vývoj kumulativního počtu očkovaných opět nejlépe dokumentuje 
graf Ministerstva zdravotnictví České republiky.
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Obavy z konce roku 2020 o nedostatečných kapacitách pro očkování se nenaplnily. Po pozvolnějším 
začátku očkování v jarních měsících bylo v druhé polovině roku očkování dostupné komukoliv 
staršímu 12 let bez omezení. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo očkování dobrovolné, jediným 
omezujícím faktorem byla ochota lidí se nechat očkovat. Zároveň se pokročilo v léčebné péči 
o nemocné zejména hospitalizované s těžkým průběhem. Zdravotní systém dokázal vcelku 
efektivně reagovat na novou situaci. Za cenu omezení elektivní péče a zvýšeného nasazení 
pracovníků na zřizovaných kovidových jednotkách se dařilo poskytovat lékařskou péči všem 
nemocným. Neznamenalo to však, že by si COVID-19 nevybral svou daň na lidských životech. 
Hovoří se o 36 tisících úmrtí spojených s onemocněním od začátku pandemie z toho asi 20 tisíc 
v roce 2021. Dosti obtížně bylo možno stanovit úmrtí s příčinnou souvislostí s právě probíhající 
infekcí u zemřelého. Byly například zmiňovány případy obětí dopravních nehod, u kterých byl 
následně zjištěn virus SARS-CoV-2, a které byly zahrnuty do statistiky obětí koronaviru. 
Nejprůkaznější se tak zdá opět graf tentokrát Českého statistického úřadu. Zachycuje počty 
zemřelých v jednotlivých týdnech roku 2020, 2021 a průměr za roky 2015 – 2019. Podobnost grafu 
(tedy závislost zobrazovaných veličin) s grafy zachycujícími počty nakažených je zjevná, ač data 
k datu sepsání kroniky nejsou kompletní. Zároveň se poprvé od konce druhé světové války snížila 
neustále stoupající naděje na dožití obyvatelstva jako sledovaný statistický ukazatel. Přesto lze říci, 
že většina nemocných prodělala onemocnění s mírnými příznaky nebo bezpříznakově.  
Koncem roku 2021 pak dochází k další změně epidemické situace. V předchozím období přicházely 
různé mutace viru  SARS-CoV-2 vždy s vyšší nakažlivostí. Před mutací Delta, která převládala v roce 
2021, dobře chránila dvoudávková vakcína Comirnaty, u rizikových skupin posílena o třetí dávku tzv. 
Booster. V jižní Africe se objevila mutace Omicron, která má býti 3krát nakažlivější než již tak dosti 
nakažlivá mutace Delta.  Tato postupně převládá v populaci a odhaduje se, že v lednu roku 2022 
bude dominantní i v České republice s razantním nárůstem počtu nakažených. Útěchou snad může 
být zatím jen tušená možná nižší závažnost onemocnění způsobeného touto mutací.
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Vnímání epidemie veřejností se v průběhu roku měnilo. Na začátku roku převládal názor reflektující 
závažnost epidemie. Jak se vyvíjí virus SARS-CoV-2, tak se vyvíjí i opatření přijímaná k omezení jeho 
negativních dopadů. Opatření byla často měněna. Začátkem října proběhly volby do Poslanecké 
sněmovny ČR, které prostřednictvím předvolební kampaně také vnímání epidemie ovlivnily. 
V médiích neustále diskutovali odborníci o všech možných i nemožných aspektech COVID-19 často 
s protichůdnými názory. Nakonec i lidé již měli svou osobní zkušenost s onemocněním a jeho 
dopady. Vše uvedené i mnohé další pak vyústilo v únavu společnosti tématem COVID-19. Ačkoliv 
byla většina populace ochotna dobrovolně akceptovat navržená opatření. Ve stále větší míře se 
objevovali lidé, kteří opatření akceptovat odmítali. V obchodech (a také v MHD, na úřadech, 
ve společných prostorách ...) stále přetrvávala povinnost nosit respirátor. Na rozdíl od začátku 
epidemie na konci roku již nebylo výjimečné spatřit nakupujícího, který respirátor neměl. Účast 
na nepravidelných demonstracích proti zaváděným opatřením byla koncem roku také významnější. 
Veřejně se vyjadřující odborníci byli často terčem nenávistné (zejména internetové) komunikace 
a v ojedinělých případech došlo i k verbálním napadením nebo nezávažnému poškození majetku. 
Výjimečné vnímání jedinečné role lékařů a zdravotníků ze začátku epidemie se u veřejnosti také 
změnilo směrem k dlouhodobým postojům. Společnost začala být unavena, ačkoli dopady 
epidemie byly pro její většinu nepříjemné, nikoli však fatální.

Covid a Svinov

Dopady epidemie na Svinov byly obdobné jako v předešlém roce. Byl omezován provoz svinovské 
sportovní haly, také mnohé kulturní a společenské akce nemohly být uskutečněny. Svinovská škola 
opět vyučovala v jarních měsících v režimu distanční výuky. Ve všech uzavřených prostorách 
a prostředcích MHD byly užívány respirátory. Zmínky o COVID-19 budou ostatně součástí téměř 
všech kapitol této kroniky.
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POLITICKÝ ŽIVOT

Hlavní politickou události 
roku 2021 byly volby do 
Poslanecké sněmovny ČR, 
které se uskutečnily 8. a 9. 
října. Zvítězila v nich koalice 
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 
09) a společně s koalicí Pirátů 
a STAN sestavila vládu, 
která nahradila předchozí 
vládu hnutí ANO a ČSSD. 
ČSSD jako strana se stoletou 
tradicí poprvé v novodobé 
historii ČR nepřekonala 
pětiprocentní hranici nutnou 
pro vstup do poslanecké 
sněmovny. Výsledky 
hlasování v celé republice 
i ve Svinově jsou zachyceny 
v níže uvedených tabulkách.
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Vody na svinovské politické scéně byly celkem poklidné. Nezvyklostí bylo 13. zasedání 
zastupitelstva městského obvodu, na kterém nedošlo k projednání původně plánovaného 
programu, ale k jeho přesunutí na další zasedání. V době zasedání trval nouzový stav upravující 
protiepidemická opatření v ČR. Bylo tak vyhověno žádosti opozičních klubů zastupitelů Nezávislých 
a ODS. Ačkoliv vládní nařízení zasedání zastupitelstev nezakázala, zastupitelé zmíněných klubů 
zasedání zastupitelstva považovali za potenciálně rizikové. Došlo tak k dohodě mezi vládnoucí 
koalicí a opozicí, což nebývalo ve Svinově dříve až tak běžné. Měl-li mít  COVID-19 nějaké pozitivní 
dopady, pak zmiňovaná dohoda by mohla být jedním z nich.
V průběhu roku došlo ke změně ve vedení kontrolního výboru. Bc. Martina Pruska, který z pozice 
předsedy odstoupil, nahradil Ing. Pavel Mitura.

Složení zastupitelstva

Ing. Eduard Dvorský
2. místostarosta
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti

Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D.
zastupitelka
ČSSD

Ing. Hana Hauptová
zastupitelka
ČSSD

Mgr. Lenka Hrušková
radní
ČSSD

Radmila Jančíková
zastupitelka
NEZÁVISLÍ

RNDr. Jiřina Kábrtová
zastupitelka
NEZÁVISLÍ

Mgr. Viktor Kojdecký
zastupitel
ODS

Ing. Michal Lach 
radní
Ostravak

Martin Macháč
zastupitel

KDU-ČSL  a nezávislí kandidáti

Ing. Pavel Mitura
zastupitel
sdružení Strany zelených a nezávislých 
kandidátů 

Hana Mužíková
zastupitelka
KSČM

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA
zastupitel
Ostravak

Ing. Eva Poštová, CSc.
zastupitelka
ODS

Bc. Martin Prusek
zastupitel
ODS

Ing. Radim Smetana
starosta
ČSSD

Ing. Helena Wieluchová
zastupitelka
NEZÁVISLÍ

Ing. Daniel Žitník
1. místostarosta
Ostravak
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT

Tradiční Svinovská pouť proběhla ve dnech 18. - 20. června bez kulturního programu. Tento byl 
zrušen kvůli protiepidemickým nařízením (nošení respirátorů i venku, doložení bezinfekčnosti, 
očkování nebo prodělání COVID-19 v posledních 180 dnech), která by snad bylo možno realizovat 
v uzavřeném areálu. Na prostranství před kostelem Krista Krále však nikoliv. Pouť se omezila pouze 
na kolotoče a stánky. Účast veřejnosti byla výrazně nižší než před pandemií.

Od 30.9. do 10.10. byl na Svinovském nádraží opět 
vystaven široké veřejnosti legiovlak. Jednalo 
se o soupravu 14 zrekonstruovaných vagonů, 
které představují vojenský ešalon.   Legiovlak se skládal 
z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, 
velitelského, štábního, obrněného, prodejního, 
krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou 
plošinových vozů. Takovými vlaky se přepravovali 
českoslovenští legionáři v letech 1918 -1920 
po Transsibiřské magistrále v tehdejším Sovětském Rusku.
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Také v roce 2021 se připravoval obvyklý adventní jarmark marně. Ačkoliv bylo vše dohodnuto, 
vládní nařízení nedovolovala akci uskutečnit. Přesto se některá města nařízeními odmítla řídit 
a adventní trhy pořádala. Byla to do jisté míry situace, kdy si stát nebyl schopen vynutit plnění 
nařízení. Ke vzniku situace jistě přispěla i skutečnost, že se po volbách měnila vláda. Stará již byla 
na odchodu a nová ještě nezačala úřadovat. 

Komise při radě městského obvodu

Předsedkyně Komise pro občanské záležitosti při radě městského obvodu Mgr. Lenka Hrušková 
k činnosti komise v roce 2021 uvedla:

„I přes přísná epidemiologická opatření se v neděli 25. 4. v naší obci uskutečnila již tradiční akce 
Ukliďme Svinov, kterou komise OZ zorganizovala a zastřešila. Zúčastnilo se jí cca 30 lidí, nasbírali 
jsme společně zhruba stejný počet pytlů s odpadky. Trasy úklidu vedly od železničního přejezdu 
podél kolejí k rybníku Vrbeňáku, na druhou stranu podél kolejí k mostům, dále jsme uklidili oblast 
Dubí a okolí nádraží. Některé děti s maminkami iniciativně sbíraly odpadky již dříve - úsek podél 
ulice Psohlavců.

Komise pro občanské záležitosti při Radě MěOb Svinov připravila pro svinovské občany poznávací 
zájezd. Svátek svatého Václava jsme společně oslavili prohlídkou Slovanské epopeje v Moravském 
Krumlově, kde jsme prostřednictvím poutavého výkladu paní průvodkyně poznali jeden ze skvostů 
díla Alfonze Muchy. Dále naše cesta pokračovala do historického Znojma, využili jsme vyhlídkový 
vláček, který projíždí celým městem a průvodce seznamuje s historickými pamětihodnostmi 
i současností města.

V pondělí 15. 11. 2021 proběhlo v obřadní místnosti našeho úřadu setkání jubilantů, kteří v roce 
2021 oslavili 70 nebo 75 let. Akce proběhla za dodržení všech ochranných opatření, přihlášení 
účastníci byli z bezpečnostních důvodů rozděleni do dvou skupin, roušku si všichni zúčastnění sňali 
jen při přípitku a focení. Oslavencům přišli odpoledne zpříjemnit svých vystoupením děti z ZUŠ spolu 
s panem učitelem J. Šimečkou a J. Marťiňákem, dárečky v podobě andílků vyrobily děti ze školní 
družiny.“

Mimo uvedené akce komise uspořádala podzimní vítání občánků nebo pravidelné setkávání 
seniorů v rámci „klubu důchodců“. Podařilo se také i přes přísná hygienická opatření udržet tradici 
celoročních osobních návštěv u jubilantů u příležitosti jejich významných (80+) kulatých narozenin.

Také Komise pro kulturu, mládež a sport byla ve své činnosti omezena. Přesto dokázala v rámci 
platných protiepidemických nařízení uspořádat množství akcí. 

Novinkou reagující na zákaz pořádání hromadných akcí byl 27. února pořádaný 1. domácí ples. 
Na Facebook(ové) stránce zveřejňovaly v reálném čase domácnosti fotografie a videa z domácí 
zábavy. Samozřejmostí byl společenský oděv a pohoštění. Nechybělo předtančení, přípitek, 
tombola. Jen hudbu si volil každý sám, dle svého oblíbeného stylu. Díky pozitivním ohlasům 
následoval 20. března 1. domácí maškarní ples. 
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Členka komise Michaela Řeháková k akcím uvádí: 
„Akce (1. domácí ples) byla kladně hodnocena, proto na ni navázal 20. března 1. DOMÁCÍ 
MAŠKARNÍ PLES. Na tuto taškařici byly přizvány i děti, kterým byl určen odpolední prostor. Tombola 
byla ještě bohatší a příspěvky se nestačily zveřejňovat. Kulturní komisi se tak podařilo pobavit 
a spojit spoluobčany navzdory k podmínkám, které osobnímu setkávání nepřály.“

30. dubna proběhlo tradiční Pálení čarodějnic. Tentokrát se jednalo o „čarodějnickou stezku“ 
v parku podél Porubky za kostelem Krista Krále. Na jednotlivých stanovištích děti plnily zábavné 
úkoly a na závěr je čekala sladká odměna.
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20. června bylo okolí Bečkárny proměněno v Pohádkový les. Kolem rybníka se to hemžilo 
pohádkovými postavami: Bílá paní, Vodník, Ježibaba, Elza a Anna, čerti i Pat a Mat. Ti všichni měli 
pro děti nachystaná různá překvapení v podobě sportovních aktivit a drobných úkolů. Děti si 
za absolvování celé trasy 
pohádkového lesa vysloužily 
„Hrdinský list“ a samozřejmě 
i sladkou maličkost.

5. listopadu se komise 
spolupodílela na organizaci 
tradiční akce pionýrské 
skupiny Ještěr  Halloween 
na házenkářském hřišti TJ 
Sokol Svinov. Členové komise 
uspořádali pro děti a jejich 
rodiče v závěru akce 
strašidelný průvod, stezku 
odvahy, plnou světelných 
i zvukových efektů. 

14. listopadu proběhlo za 
podpory komise ve Sportovní hale Svinov 
divadelní představení divadelního souboru 
studio g. pod názvem Bílý tesák a odhozené 
srdce. 
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HOSPODAŘENÍ OBVODU
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Provoz úřadu byl přirozeně epidemií zasažen také, naštěstí již v menší míře než v roce 2020. 
Celoročně platila povinnost používat respirátory a u vchodu byl umístěn automat k dávkování 
dezinfekce na ruce. 

Personální obsazení ÚMOb bylo ke konci roku 2021 následující:

Vedení
Ing. Radim Smetana
starosta 
Ing. Lenka Samková
tajemnice 

Odbor výstavby , dopravy, životního prostředí
RNDr. Yvona Heroutová
vedoucí odboru 
Bc. Jan Kolář
pracovník stavebního úřadu 
Bc. Lucie Ungerová
pracovník stavebního úřadu 

Odbor financí a správy majetku
Ing. Tomáš Mužík
vedoucí odboru financí a správy majetku 
Bc. Ivana Kavalová
pracovník investic, dotací 
Renáta Balíková
pracovník majetku a smluvních vztahů 
Bohuslava Figarová
pracovník smluvních vztahů 
Bc. Jana Horváthová
ekonom 
Monika Kojdecká
pracovník pokladny 

Hynek Plucnar
správce bytového a nebytového fondu 
Bc. Jana Pušová
pracovník agendy pohledávek 
Ilona Soldánová
pracovník majetku a smluvních vztahů 
Marta Vaňková
pracovník smluvních vztahů 

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

Odbor sportovní hala, venkovní areály
Jana Macurová
hlavní správce budovy 

Během roku 2021 došlo na úřadě k těmto organizačním změnám:
- ke dni 18.05.2021 skončil pracovní poměr p. Bc. Evy Fucimanové, DiS.  na odboru 

organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly, od 01.12.2021 nově 
nastoupila na její místo p. Bc. Michaela Vykoukalová, která má kromě přestupků v pracovní 
náplni také volby,

- ke dni 28.07.2021 skončil pracovní poměr p. Oldřicha Doláka odchodem do starobního 
důchodu,

- dne 06.12.2021 se vrátila z mateřské dovolené p. Renáta Balíková.
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Z činnosti odboru výstavby, dopravy a životního prostředí
bylo vydáno cca:
81x rozhodnutí či usnesení stavebního úřadu (územní, stavební nebo silničního správního úřadu)
221x ohlášení, stanoviska, souhlasy, potvrzení týkající se životního prostředí nebo stavebního či 
silničního správního úřadu 
18x příkaz k dopravnímu značení 
31x rybářský lístek 
30x rozhodnutí nebo usnesení o kácení dřevin 
5x závazné stanovisko ke kácení dřevin
17x zaslána výzva k údržbě pozemku
5x zaslána výzva ke kastraci koček

Z činnosti odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly
V roce 2021 bylo:
- ověřeno 153 listin a 327 podpisů 
- vypracováno 46 posudků 
- přijato 220 přestupků 
- přijato 151 žádostí o změnu trvalého pobytu 
- vyvěšeno 178 písemností 
- přijato 3777 dopisů 
- matriční události na území MOb Svinov - 33 svateb, 25 úmrtí 

Služby Czechpointu – byly provedeny tyto úkony: 
přijato 185 žádostí o výpis z trestního rejstříku fyzických osob 
přijato 10 žádostí o výpis z katastru nemovitostí 
přijato 9 žádostí o provedení konverze z moci úřední 
přijato 106 žádostí o provedení konverze na žádost občanů 
přijaty 2 žádosti o bodové hodnocení řidičů.

V sociální sféře bylo provedeno 77 návštěv ke zjištění sociální situace klientů a těmto lidem bylo 
poskytnuto odborné poradenství. Ve 218 případech při jednání s klientem na úřadě bylo 
poskytnuto sociální poradenství. 13 osobám byla poskytnuta kurátorská pomoc. Bylo přijato 7 
žádostí o prošetření poměrů ve věci opatrovnictví. Proběhlo 5 správních řízení o ustanovení 
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. U 2 klientů byl ÚMOb Svinov jmenován 
Okresním soudem v Ostravě veřejným opatrovníkem.  

Městský obvod Svinov provozuje od 18.07.2018 službu Senior taxi. V roce 2018 vydal odbor 
OVSŠKK v období od 18.07.2018 do 31.12.2018 celkem 65 průkazů Senior taxi, v roce 2019 pak 58 
průkazu, v roce 2020 bylo vydáno 18 průkazů Senior taxi a v roce 2021 bylo vydáno 18 průkazů 
Senior taxi.
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TECHNICKÝ DVŮR OSTRAVA - SVINOV

Technický dvůr Ostrava – Svinov p.o. měl 22 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru a 2-3 
zaměstnance na výpomoc. 
V předchozím roce 2020 proběhla rekonstrukce interiéru správní budovy. V průběhu roku 2020 
byla následně nevyužitá část kancelářských prostor budovy pronajata STRABAG Rail a.s., která zde 
zřídila pobočku. V roce 2021 již v budově  souběžně působili pracovníci Technického dvora Ostrava 
- Svinov p.o. a STRABAG Rail a.s. po období celého roku. Technický dvůr tak získal dodatečné příjmy 
pro svou činnost.

Zimní údržba na počátku roku byla náročnější než v minulých letech. Nejednalo se sice o řešení 
kalamitních stavů, přesto si vyžádala vyšší výdaje na údržbu komunikací III. a IV. třídy.

Zimní údržba komunikací je v katastru Svinova dle Plánu zimní údržby rozdělena na údržbu silnic I. 
a II. třídy, kterou prováděly Ostravské komunikace a.s.( a byla hrazena z rozpočtu Statutárního 
města Ostrava), údržbu silnic III. třídy, kterou prováděla firma Služba Spáčil s.r.o. a chodníků, tj. 
komunikací IV. třídy, kterou prováděl Technický dvůr Ostrava – Svinov p.o. (obě posledně 
zmiňované jsou hrazeny z rozpočtu Mob Svinov). Zimní údržba na komunikacích III. a IV. třídy se 
řídila plánem zimní údržby. Tento rozdělil komunikace, chodníky a zastávky MHD dle pořadí 
důležitosti. Zimní údržba se pak prováděla v závislosti na zařazení.  Odklízení sněhové vrstvy z 
komunikací je předepsáno při sedmicentimetrové sněhové pokrývce. Obvykle však je sníh odklízen 
i při nižší vrstvě. Daleko častěji dochází k ošetření ledovky na komunikacích. (Kvůli kolísání teplot 
kolem bodu mrazu v průběhu dne a noci.) Dříve se toto provádělo inertním materiálem (drobná 
kamenná drť). Tato praxe vedla ke zvyšování prašnosti a potřebě jarního úklidu s likvidací zbylého 
sebraného materiálu. Přibližně před pěti lety proto obvod přešel na používání posypové soli. 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA TD OSTRAVA - SVINOV P. O. K 1.1. 2021

ŘEDITEL

SPRÁVA TD

REF. HOS. SPRÁVY REF.MAJ.SPRÁVY POHŘE.ZELEŇ,ZAHRADNÍK

ZELEŇ / KOMUNÁL POHŘEBIŠTĚ PŘEDN. MAGISTRÁT PŘEDN. MOb SVINOV SPRÁVA TD / BANFŘIDIČ,STROJNÍK,MECHANIK PROVOZÁŘ DĚL. ČÍST. MĚSTA DĚL. ČÍST. MĚSTA ÚDRŽBAŘ BUDOVDĚL. ČÍST. MĚSTA,ŘIDIČ DĚL. ČÍST. MĚSTA UKLÍZEČKADĚL. ČÍST. MĚSTA,ŘIDIČ DĚL. ČÍST. MĚSTA UKLÍZEČKADĚL. ČÍST. MĚSTA,ŘIDIČDĚL. ČÍST. MĚSTA,DĚL. ČÍST. MĚSTA,SILNIČÁŘ, ŘIDIČLESNÍK, SILNIČÁŘŘIDIČ, STROJNÍK DĚL.ČIST.MĚSTA sezónní  DĚL.ČIST.MĚSTA sezónní  DĚL.ČIST.MĚSTA sezónní  



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2021

Pořadí důležitosti svinovské zimní údržby, mapa č. 1
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Pořadí důležitosti svinovské zimní údržby, mapa č. 2
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V roce 2021 bylo pořízeno následující technické vybavení:
    • Malotraktor Yukon s výkonem motoru 45 HP, který slouží k sečení trávy s mulčovačem, který 
umožňuje i sečení přilehlé strany příkopy. V zimním období je vybaven čelní radlicí a sypačem soli 
pro údržbu místních komunikací. Pořizovací cena 707 tis. Kč, vč. DPH.
    • Plotostřih pro údržbu keřů umožňující svislé i vodorovné sestřihy křovin. Toto zařízení je 
montovatelné na nosič Egholm. Pořizovací cena 205 tis. Kč.
    • Za dodávkový automobil byl pořízen přívěs, s celkovou hmotností 750 kg, za cenu 35 tis. Kč 
a valníkový přívěs s plachtou, s rozměry ložné plochy 2x5 m, s celkovou hmotností 1700 kg, za cenu 
168 tis. Kč.
    • Pro údržbu strojů byl zakoupen kompresor, za cenu 39 tis. Kč a horkovodní vysokotlaký mycí 
stroj, tzv.(wapka), za cenu 76 tis. Kč.
    • Pro zlepšení úklidu přednádražního prostoru, byl zakoupen ručně vedený elektrický 
samochodný vysavač s tlakovou vodou, v ceně 597 tis. Kč. Na zakoupení tohoto stroje byl 
poskytnut příspěvek ve výši 530 tis. Kč z Magistrátu města Ostravy.
    • Na veřejném pohřebišti v Ostravě – Svinově bylo postaveno dalších 40 ks nových betonových 
urnových rámů, za cenu 430 tis. Kč. 
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ a MŠ Svinov

Výuka byla po značnou část školního roku prováděna distanční formou. Pravidla se měnila 
v závislosti na aktuálním vývoji pandemie. I na níže uvedeném harmonogramu je možno vidět, 
jak se počty nakažených (vrcholily v zimních měsících) zrcadlily v přijímaných protiepidemických 
opatřeních v rámci vzdělávání na základních školách:

od 3. 1. 2021 1. a 2. ročník prezenční výuka
3. - 9. ročník distanční výuka

od 27. 2. 2021 Zákaz osobní přítomnosti dětí MŠ
MŠ předškoláci distanční výuka
1. - 9. ročník distanční výuka

od 12. 4. 2021 MŠ děti s povinným předškolním vzdělávání ve skupinách po 15
(ostatní děti nejsou v MŠ)
1. stupeň v režimu rotační výuka
skupinové a individuální konzultace žáků 2. stupně, kteří jsou ohrožení 
školním neúspěchem
skupinové konzultace pro žáky 9. ročníku v předmětech potřebných 
k přijímacím zkouškám, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

od 10. 5. 2021 MŠ otevřeny pro všechny děti
1. stupeň v režimu rotační výuky (ročníky byly rozděleny do dvou skupin, 
které se v týdenních intervalech střídaly v prezenční a distanční formě výuky) 
2. stupeň v režimu rotační výuky

od 17. 5. 2021 1. stupeň prezenční výuka bez rotací
2. stupeň v režimu rotační výuky

od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez omezení

Distanční on-line forma výuky pozitivně ovlivnila dovednosti žáků spojené s informačními 
technologiemi. Měla však negativní dopady na sociální vazby a psychickou kondici žáků. Žáci jsou 
méně aktivní, více apatičtí, hůře motivovatelní.

Přehled akci základní školy:
Skokanský trojboj
Filmový festival mezinárodní kuchyně
Den s koloběžkou na cestu
Preventivní workshopy 
Adaptační kurz 
Programy v Městské knihovně Ostrava
Exkurze žáků 9. ročníku do Prahy 
Projektové dny a výlety do okolí Ostravy
Svatováclavská den
Vánoční tvořivá dopoledne

ZŠ se zapojila do  projektů:
Škola vážně i nevážně 2021
Otevřená škola II., III.
Ovoce a mléko do škol
Bezplatná strava dětem ohroženým chudobou
MAP ORP II.
Projekt MŠMT na doučování žáků 
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Na mateřskou školu měla protiepidemická opatření menší dopad, přesto byla v období 1.3. -
12.4.2021 mateřská škola ve všech budovách uzavřena. (Děti byly doma, rodiče zůstali s nimi 
a pobírali „ošetřovné“ jako náhradu příjmu, když nedocházeli do práce.)

MŠ uspořádala pro děti: 
Karnevaly
Návštěvy knihovny
Den dětí
Zahradní slavnost
Pasování na školáky
Atletické dopoledne
Návštěva stanice mladých přírodovědců
Maňáskové divadlo
Broučkiáda, Uspávání broučků
Loutkové divadlo
Dýňování, Halloweenská dýně
Čertí rojení, Mikulášská nadílka
Vánoční nadílky

Balíček pro radost (dárečky pro seniory)
Zdobení stromečku
Návštěva - Živý betlém

a výlety:
Maugliho stezka v Bohumíně 
Hýlovský les
Zámek Raduň
Jarošův statek
Mlýn vodníka Slámy
Vláčkem do Děhylova
ZOO Ostrava
Přírodní rezervace Rezavka
Exkurze do Legiovlaku

ZUŠ Dobroslava Lidmily 

Výuka byla i v roce 2021 poznamenána pandemií koronaviru. I zde probíhala alespoň část roku 
výuka distančně.  Hudební nauka byla vyučována přes aplikaci ZOOM, učitelé hudebního oboru 
pokračovali v online výuce dle praxe z předchozího roku. Nově se rozjela i online výuka výtvarného 
oboru, který byl doposud vyučován distančně prostřednictvím fotoreportáží z postupu práce 
na zadaném úkolu.
Žáci se účastnili několika prezenčních, ale i distančních přehlídek. Prezenční formou proběhl 
na konci ledna Festival instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum na Fakultě umění 
Ostravské univerzity za účasti dvou našich klavíristů, Terezy Honové a Karla Bilčíka. Karel Bilčík se 
pak úspěšně zúčastnil online mezinárodní hudební soutěže organizované ZUŠ Kopřivnice ve 
spolupráci s jejich korejskými partnery a získal 3. místo. Výtvarníci získali 6 zlatých pásem (Anna 
Ciencalová (za obě vystavené práce)), Klára Madejová, Karolína Vavrošová, Alžběta Prajzová, Lenka 
Fráňová) a 4 stříbrná pásma (Martina Klegová, Eliška Zubíková, Natálie Vaňurová, Petr Hanzlík) na 
krajské soutěži Múzy Ilji Hurníka v Ostravě. Cenu poroty na celostátní soutěži La Fontainovy bajky 
získali žáci: Alžběta Prajzová, Emma Lauterbachová, Elena Langrová a Jan Fráňa. Zajímavým 
úspěchem bylo získání 1. místa Alžběty Prajzové a 13. místa Apoleny Dvořáčkové na výtvarné 
soutěži Kreslíř roku, kterou organizuje SUPŠ v Ostravě a která proběhla prezenčně. 
Od 12. dubna byla započata individuální prezenční výuka a od 17. května i kolektivní prezenční 
výuka. 
Krátkým soustředění sboru Zvonoklíček byl zahájen školní rok 2021/2022. Proběhla výstava 
výtvarného oboru Inspirováno přírodou ve svinovské knihovně. Během podzimu pak výtvarníci 
absolvovali několik zajímavých workshopů: animace, malba a grafika ve spolupráci s SUPŠ 
v Ostravě, mimo jiné za účelem představení možnosti dalšího studia v oboru. Uskutečnil se zájezd 
na Bienále architektury do italských Benátek. V hudebním oboru proběhl dlouho odkládaný 
koncert se křtem CD Sourozenci Szymikovi. Další plánované koncerty byly z důvodu pokračující 
pandemie bohužel odvolány.
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INVESTICE

Rekonstrukce kanalizace Svinov - Jih

V roce 2021 proběhl největší podíl prací na rekonstrukci kanalizace Svinov – Jih. Příprava této 
stavby začala již v roce 2003 vypracováním technicko - ekonomické studie. V roce 2011 bylo vydáno 
stavební povolení. Stavba byla nejdříve zařazena do fondu soudržnosti EU, poté do programu 
ministerstva financí na odstraňování důlních škod – „Odstranění závad způsobených vlivem důlních 
poklesů“ a nyní je stavba zahrnuta do dotačního Programu revitalizace Moravskoslezského kraje 
pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněné hornickou činností 
na katastru města Ostravy“. Investorem je Statutární město Ostrava společně s Ministerstvem 
financí ČR. Zhotovitelem stavby je na základě veřejné soutěže firma Hydrospor spol. s r.o. Celkové 
náklady stavby činí 58 mil. Kč bez DPH (SMO: 33 mil., MF: 25 mil.). Dlouho očekávaná stavba zajistí 
kvalitní odkanalizování oblasti a  zároveň i dodávku pitné vody.

Souhrn dosavadních prací:
21. 11. 2019 – předání staveniště
5. 3. 2020 – zahájení stavebních prací
03 – 05/2020 – výstavba stoky C v ul. Navrátilova, výkopové práce vč. kompletní konstrukce ČS ul. 
Polanecká, přeložka STL plynu na ul. Br. Sedláčků
06 – 08/2020 – dokončení výstavby stoky C ul. Navrátilova, zahájení výstavby na stoce A1 ul. 
Axmanova, výstavba kanalizačního výtlačného potrubí z ČS 1 od ul. Navrátilova k ČS Br. Sedláčků, 
pokračující práce na výstavbě ČS Polanecká (betonáž stropní desky), výstavba vodovodního řadu 
DN 100 v ul. Br. Sedláčků
09 - 11/2020 – výstavba stoky A v ul. Br. Sedláčků, pokračování výstavby stoky A1 ul. Axmanova, 
výstavba ČS ul. Br. Sedláčků (výkopové práce, bednění ČS, výztuž dna a spodních stěn), dodání 
technologie na ČS Polanecká, pokračující výstavba vodovodu v ul. Br. Sedláčků, zahájení výstavby 
vodovodu v ul. Hrabyňská, Krůčkova a Hečkova, přeložka STL plynu v ul. Krůčkova   
12/2020 - 03/2021 – pokračující práce na výstavbě stoky A v ul. Br. Sedláčků, výstavba stoky A2 ul. 
Hrabyňská, výstavba stoky A3, A3-1 ul. Hečkova a Krůčkova, pokračující práce na výstavbě ČS ul. Br. 
Sedláčků (bednění a výztuž obvodových stěn vč. betonáže), pokračující práce na výtlačném 
kanalizačním potrubí z ČS 1 protlakem pod tokem Porubka, pokračující výstavba vodovodu v ul. 
Krůčkova a Hečkova
04 – 06/2021 - pokračující práce na výstavbě stoky A v ul. Br. Sedláčků a na výstavbě stoky A3, A3-1 
ul. Hečkova a Krůčkova, výstavba stoky A4 ul. Králka, pokračující stavební práce na ČS Br. Sedláčků 
vč. montáže kompozitních prvků, dokončení výtlačného kanalizačního potrubí z ČS 1, výstavba 
odlehčovací stoky OS01 v postranní ul. Br. Sedláčků u ČS, přepojování vodovodních přípojek v ul. Br. 
Sedláčků a ul. Hrabyňská
07 – 09/2021 -  výstavba stoky A-5 v postranní ul. Br. Sedláčků, výstavba stoky B v postranní větvi 
ul. Br. Sedláčků u ČS,  pokračující práce na výstavbě stoky A3-1 ul. Krůčkova, pokračující práce na ČS 
Br. Sedláčků vč. technologie, dokončení výstavby odlehčovací stoky OS01 v postranní ul. Br. 
Sedláčků u ČS, výstavba výtlačného kanalizačního potrubí z ČS2 v ul. Polanecká, přepojování 
vodovodních přípojek v ul. Br. Sedláčků a ul. Hečkova a Krůčkova, výstavba vodovodního řádu v ul. 
Axmanova
10-12/2021 – dokončení výstavby stoky A-5 v postranní ul. Br. Sedláčků, výstavba odlehčovací stoky 
OS02 a odlehčovací komory OK1 u ČS Polanecká, protlak vodovodního řadu pod kolejemi ČD, 
dokončení výstavby vodovodu v ul. Axmanova, podkladní asfaltace v ul. Axmanova, Hrabyňská, 

24/38



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2021

Hečkova a Krůčkova vč. postranní větve ul. Krůčkova

Práce plánované pro příští rok 2022:
01–06/2022 – práce u odlehčovací komory na výstavbě šachty Š064 u ČS Polanecká, zprovoznění 
ČS Br. Sedláčků a ČS Polanecká, dokončovací práce, terénní úpravy, zpevněné plochy u ČS, přeložka 
autobusové zastávky ul. Polanecká, konečné povrchy ul. Axmanova, Hrabyňská, Hečkova 
a Krůčkova, část ul. Br. Sedláčků     
11. 6. 2022 – předání stavby „Odkanalizování jižní části Svinova“

V druhé polovině roku 2021 byly zahájeny práce na površích komunikací a dodatečných 
kanalizačních vpustích v rámci samostatných zakázek nad rámec povrchů přímo zasažených výkopy 
prováděných v rámci rekonstrukce kanalizace. Povrchy komunikací již byly ve špatném stavu. 
Na rekonstrukci kanalizace se čekalo přes dvacet let a po celou dobu nebylo do rekonstrukce 
povrchů investováno. Po dokončení prací budou povrchy komunikací zrekonstruovány v celých 
délkách a šířkách. 
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Studie Polská – Mongolská

Jednou z nejkontroverznějších studií za poslední léta se stala studie Polská – Mongolská řešící 
území tzv. Svinovského rozhraní tj. pole mezi Svinovem a 5. porubským obvodem. Zpracovatelem 
studie byl z podnětu vedení Statutárního města Ostrava Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury (MAPPA). Veřejné projednání bylo velmi bouřlivé. Veřejnost vnímá negativně 
zástavbu volného prostranství. Poněkud kontroverzním aspektem studie je odhlédnutí od řešení 
statické dopravy. Dle slov paní náměstkyně primátora Mgr. Zuzany Bajgarové, která se projednávání 
také zúčastnila, nestavíme město pro auta, ale pro lidi. V podzemí plánovaných objektů bude prý 
dostatek parkovacích míst. Hustota zástavby řešeného území je výrazně vyšší než hustota území 
okolního. Studie také nijak neřešila fakt, že se na značné části území podél ulice Sabinova nacházelo 
hliniště svinovské cihelny, které bylo v 50. a 60. létech 20. století postupně zavezeno odpadem. 
Studie navrhla bydlení pro asi 3 tisíce nových obyvatel Svinova a nijak nepočítá s posílením 
komunikací, které území dopravně obslouží. Pro svinovské občany je zároveň nepříjemnou 
novinkou, že počítá s projením ulice Polská s ulicí Bíloveckou. 
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Supermarkety

Na konci září byla otevřena nová prodejna Lidl v ulici Nad Porubkou. Součástí výstavby byla 
i výstavba kruhové křižovatky na ulici Nad Porubkou v blízkosti prodejny. 
8. 12. byla po sedmiměsíční rekonstrukci otevřena prodejna Kaufland na ulici Polská.
Oba supermarkety jsou umístěny na hranici obvodu, svinovskými občany jsou však hojně 
navštěvovány. Omezení provozu prodejny Kaufland bylo pro zákazníky nepříjemné, rozhodně však 
neznamenalo kritické omezení občanské vybavenosti. Díky hustotě sítí prodejen zboží denní 
potřeby měli zákazníci příležitost nakupovat v jiných supermarketech a prodejnách.

Koncertní sál

Koncertní sál je další z témat, která se jen vzdáleně dotýkají Svinova. Přesto by bylo škoda jej kvůli 
jisté svinovské stopě nezmínit. Od roku 2016 od stádia diskusí přes vypsání architektonické soutěže 
v roce 2018, vyhlášení vítěze v roce 2019 se v roce 2021 propracoval projekt koncertního sálu do 
fáze  podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Koncertní 
sál má být součástí Domu kultury města Ostravy a má zásadně změnit jeho podobu. Za vítězný 
návrh byla vybrána práce týmů architektů ze studií Steven Holl Architects z New Yorku 
a Architecture Acts z Prahy. V říjnu roku 2021 proběhla debata se světově známým architektem 
stojícím za vybranou podobou koncertního sálu. Byl jím Steven Holl. Akci zorganizoval Městský 
ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií 
Ostrava a statutárním městem Ostrava a anglicky ji moderoval pan Tomáš Čech, který je mimo jiné 
také předseda Investiční komise při radě MOb Svinov. Stejně jako většina jiných obdobných staveb 
i budova ostravského koncertního sálu budí emoce. Laickou veřejností není pozitivně vnímána 
po stránce estetické. Také panují obavy z vysokých investičních a provozních nákladů, které omezí 
rozvoj města a jeho obvodů na úkor stavby, po které není ve většinové společnosti významnější 
poptávka. Odborná veřejnost (architektonická, umělecká) vnímá stavbu výrazně pozitivněji. 
Investiční náklady jsou odhadovány na 3,5 mld. Kč. Mají být z části hrazeny z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, ale většinově z rozpočtu Statutárního města Ostrava. Pro srovnání 
uvádíme, že skutečné příjmy SMO (vč. rozpočtů obvodů) v roce 2021 činily 12,9 mld. Kč. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rok 2021 dal zapomenout rokům dřívějším, kdy se v létě vyskytovaly suché měsíce se stabilní 
bezoblačnou oblohou. Pokud se v roce 2020 podařilo doplnit srážkový deficit, pak v roce 2021 byl 
tento trend potvrzen. Jaro i léto nebyly srážkově podprůměrné a také množství slunečných dní bylo 
spíše menší. Projevilo se to nižší úrodou zahrádkářů a zemědělci sklízeli o žních obilí s vyšší vlhkostí, 
které bylo potřeba dosoušet. V únoru byla ve Svinově zimní sněhová nadílka v posledních letech 
nevídaná. Přinášíme fotografie, které mohou být v budoucnu považovány za raritní, pokud bude 
dle současných predikcí pokračovat klimatická změna.
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Motýlí louka podél ulice Opavská s vyznačením pořadí sečí
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Klimatická změna je častým tématem ve sdělovacích prostředcích.  V západních zemích Evropské 
unie je jedním ze zásadních politických témat. V tuzemsku jako zásadní téma vnímána není. Spíše 
se poukazuje na negativní hospodářské dopady oficiální dohody EU pod názvem Green Deal, 
která má zastřešovat soubor opatření vedoucích k poklesu emisí skleníkových plynů o 55% do roku 
2030 a klimatické neutralitě do roku 2050. Jsou to cíle ambiciózní. Na lokální úrovni Svinova žádná 
zásadní opatření realizována nebyla. Obyvatel se dotýkají pouze vyšší nároky na zateplení staveb 
při nové výstavbě nebo rekonstrukcích a zákaz provozování zastaralých kotlů k vytápění rodinných 
domů a bytů. Často diskutovaným tématem je i plánované ukončení výroby spalovacích motorů 
pro automobily a přechod k elektromobilitě. Optikou Svinova v roce 2021 se toto jeví za současné 
technologické úrovně jako nerealizovatelné. Není již výjimkou spatřit na svinovských cestách 
elektromobily včetně vozů americké automobilky Tesla. Není také výjimkou spatřit movitého 
vlastníka luxusního elektromobilu, kterak sedí ve svém voze u nabíječky na parkovišti například 
před svinovskou prodejnou Lidl na ulici Opavská a po desítky minut čeká, až bude baterie nabitá. 
Současné elektromobily jsou drahé, s malým dojezdem a dlouhou dobou nabíjení. 

Malý svinovský ekologický projekt - Motýlí louky u ulice Opavská se překvapivě dobře rozvíjí. Díky 
mozaikové seči a opakovaně vykvétajícím jetelům se daří poskytnout dostatek  potravy pro motýly 
po dlouhé období roku. Přes nepříznivé jaro se výskyt nemála běžných druhů rozšířil. Bylo 
zaznamenáno vzácné pozorování otakárka fenyklového a za zmínku stojí i bohatý výskyt (60+ 
jedinců) babočky pavího oka v pozdním létě. Místní populace modrásků jehlicových a okáčů 
poháňkových nebyla tak dominantní jako v suchých létech, přesto se jevily jako stabilní a bylo 
pozorováno několik generací. Mimo uvedené do lokality zalétaly i další běžné druhy.  V roce 2021 
završila lokalita třetí sezonu změněného managementu údržby travních ploch. Již po tak krátké 
době jsou pozitivní dopady na populace motýlů zjevné i přes fakt, že je lokalita situována v blízkosti 
(oddělená pouze několika metry izolační zeleně) jedné z nejrušnějších dopravních tepen Ostravy. 
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V dubnu byla realizována výsadba nové zeleně vedle MŠ na ulici Stanislavského. 
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Římskokatolická církev

Obvyklý farní život byl podobně jako v předešlém roce také zasažen pandemií. Již začátkem roku 
byla zrušena tradiční celostátní Třikrálová sbírka. Svatodušní vaječina se také nekonala. Povolené 
počty věřících na mších se v průběhu roku měnily. On-line přenosy mší proto pokračovaly i v tomto 
roce až do konce června, kdy byly mše přístupné již bez omezení počtu účastníků. Takto to zůstalo 
i po zbytek roku 2021. Po letních prázdninách probíhala výuka náboženství v obvyklé podobě. 
Výuku pro děti navštěvovalo 24 žáků, výuku pro dospělé 8-10 farníků.
Jednou měsíčně probíhá ve svinovském kostele mše pro neslyšící společně s příležitostí ke svátosti 
smíření (zpověď) a následným agapé. Tato setkání vede františkán z kláštera v Uherském Hradišti P. 
Felix Mária Žiška.

V neděli  26.  září  v 16.00  se  v rámci  Svatováclavského  hudebního  festivalu  konal  koncert 
barokního vokálně-insturmentálního souboru Ensemble Inégal, který pod vedením Adama Viktora 
provedl mši ke cti sv. Cecílie od Jana Dismase Zelenky.
Svinovský farář P. Jan Larisch Th. D. je stále prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské, dále je  
z titulu této funkce členem pastorační rady ostravsko-opavské diecéze. Je pověřen duchovní péči 
o klienty Centra sv. Kláry v Hrabyni, pro něž slouží mše svaté každou sobotu.

V roce 2021 proběhla renovace kříže stojícího u kostela Krisa Krále. Náklad na renovaci činil 
přibližně 180 tisíc korun českých. Kříž byl již v minulosti několikrát opravován, ale provedení oprav 
nebylo kvalitní ani trvalé. Po slavnostní mši u příležitosti svátku Krista Krále byl 21. listopadu 
renovovaný kříž posvěcen  P. Janem Czudekem, delegátem ad omnia (fakticky generální vikář) naší 
ostravsko-opavské diecéze. 
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K historii kříže poskytl pro potřeby Svinovského hlasatele svinovský farář Jan Larisch zajímavý 
článek. Jeho část uvádíme níže: 

„ Kříž u kostela Krista Krále v Ostravě-Svinově
(postaven r. 1888, umístěn u kostela r. 1931, renovován r. 2021?)

V tomto roce si připomínáme jedno malé výročí. Týká se kříže, který 
stojí na svinovském náměstí u kostela Krista Krále. Ten je – když ne 
nejstarší, tak velmi starou – připomínkou naší svinovské minulosti. 
Původně stál tento kamenný kříž u silnice mezi stromy v blízkosti 
železniční trati v osadě Dubí u „mlýna Hrnčířového“ (později 
„Strnadového“). Byl pořízen, jak dosvědčuje původní nápis na jeho 
zadní straně – Errichtet von der Familie Hirnczirs 1888 [česky: Zřízen 
rodinou Hrnčířovou 1888] – členy toho rodu z dnes už neznámého 
důvodu. Víme jen to, že rodina Hrnčířových byla velmi zbožná a že 
dva její členové Antonín Hrnčíř (1771 – 1804) a František Hrnčíř 
(1783 – 1831) se stali katolickými kněžími. 
Kříž stál na svém místě v Dubí až do roku 1931. Tehdy byl přemístěn, 
pravděpodobně v souvislosti se vznikem samostatné Římskokatolické 
farnosti ve Svinově na dnešní místo u kostela Krista Krále, 
postaveného o dva roky dříve. Při této příležitosti byl s největší 
pravděpodobností změněn nápis na čelní straně podstavce kříže jak 
po stránce jazykové (místo latinsky nebo německy byl vybraný 
biblický verš napsán česky) a také obsahové (viz níže) tak, aby 
přesněji odpovídal soudobým náboženským akcentům v našem 
případě zasvěcení kostela. Kříž byl znovu požehnán 11. ledna 1932 
P. Rudolfem Schikorou na závěr prvních lidových misií ve farnosti. 

Kříž je zhotoven ze slezského mramoru, jeho celková výška je 490 cm. Na kříži je umístěn kovový 
korpus (tj. plastika těla ukřižovaného Ježíše Krista) a kovový nápis INRI (Iesus Nazarenus Rex 
Iudeorum = Ježíš Nazaretský král židovský). Na čelní straně podstavce kříže je vytesán biblický citát: 
Já jsem cesta, pravda i život. (J 16,6), na nástavci nápis: Kristus žije, Kristus kraluje, Kristus vítězí.“

Církev československá husitská

Bohoslužby probíhaly taktéž v mantinelech vymezených protiepidemickými opatřeními. Mimo 
pravidelný pořad bohoslužeb proběhly i některé další akce. 28.5. byl kostel otevřen v rámci tradiční 
Noci kostelů. Proběhla přednáška pan Radka Šoustala na téma: Po stopách prvních křesťanských 
chrámů v Konstantinopoli a od 19:45 hudební vystoupení varhaníka Ing. Pavla Krále a jeho 
hudebních přátel (Radomír Zacios – trubka, Tamara Anežka Urbánková -  zpěv, Václav Bezděk – 
fagot). Poté účinkovalo ženské trio ve složení Božena Turoňová – flétna, Ivana Neuwirtová – 
akordeon, Miluše Suchánková – kytara. 
1. října se uskutečnil koncert k 70. výročí ustavení varhan v Husově sboru, které byly instalovány 
28. října 1950. Stalo se tak s ročním odstupem, protože v roce 2020 koncert proběhnout nemohl 
z důvodů protiepidemických opatření. Účinkovali Mgr. Pavel Rybka – varhany, Tamara Anežka 
Urbánková – zpěv.
13. 12. 2021 se pošesté konal Živý betlém, u kterého se dopoledne vystřídaly děti z místní 
mateřské a základní školy. Od 17 hodin pak zahájil program hlas kostelních zvonů, návštěvníky 
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přivítal biskup Chytil, dále účinkovali trumpetista Radomír Zacios a kapela Od zdi ke zdi. V kostele 
bylo možno vidět výstavu betlémů od výtvarnice Dagmar Štěpánové. Předseda rady starších 
Antonín Čelustka zhotovil nový dřevěný betlém, který byl taktéž vystaven.
V podzimních měsících bylo zřízeno sociální zařízení v suterénu Husova sboru, sloužící pro věřící, 
účinkující a hosty při kulturních představeních.

Církev adventistů sedmého dne (CASD)

Je nejmenší svinovskou církví. Modlitebna se nachází na rohu ulic Lipová a Stanislavského. 
K historii sboru: První shromáždění svinovského sboru proběhlo v domě č. 488 v ulici Malátova 
ve Svinově v polovině roku 1971. Při zahajovacím shromáždění čítal sbor 23 členů. Sbor se 
postupem let rozrůstal, konaly se sobotní bohoslužby, schůzky pro přátele i mládež. Nakonec církev 
získala budovu jen o pár metrů dál na ulici Stanislavského 391, kde sídlí dodnes. 
V roce 2021 byla činnost sboru také zasažena protiepidemickými opatřeními. Studium Bible i škola 
pro děti probíhaly on-line. Od 3. 4. 2021 byla prostřednictvím YouTube kanálu zprostředkována 
kázání ze svinovského sboru. Průběhu roku došlo k výměně kazatelů. Petra Rohana s rodinou 
vystřídal Michal Jurkovský také s rodinou. 
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OSTATNÍ UDÁLOSTI

Odchyt psa

Na podzim se ve Svinově a přilehlých částech Poruby potuloval pes. Jednalo se křížence něměckého 
ovčáka, kterého se několik týdnů nedařilo odchytové službě městské policie odchytit. Proto se 
dohodlo několik místních milovníků psů, že se o to pokusí sami. Pes byl velmi nedůvěřivý. 
Dobrovolníci uspěli až na čtvrtý pokus. Na ulici Psohalvců připravili lest, kterou lovený čtyřnožec 
prokoukl a opět se dal na útěk. Tentokrát se jej podařilo díky koordinaci a přesunu v osobních 
automobilech dostihnout u prodejny Kaufland na ulici Polská. Následoval odchyt do sítě a následná 
péče. Asi osmiletý ovčák byl zanedbaný a podvyživený. Jeho nedůvěřivost zmizela, jakmile zjistil, 
že se dostal do dobrých rukou. Příběh jednoho zatoulance tak měl dobrý konec. 

Ukončení vysílání Svinovského vysílače
 
K 31. 12. 2021 došlo k ukončení vysílání Českého rozhlasu na dlouhých a středních vlnách. Toto se 
týkalo i svinovského vysílače. Ukončil vysílání stanic ČRo Plus a ČRo Dvojka na středních vlnách. Obě 
stanice bylo nadále možno naladit na frekvencích FM, které poskytují kvalitnější příjem. Pro 
doplnění uvádíme, že je v současnosti všeobecně rozšířeným standardem příjem analogového 
rozhlasového vysílání na frekvencích FM. Postupně se začíná prosazovat digitální vysílání DAB+ 
poskytující vyšší kvalitu příjmu a doplňkové, např. textové funkce. Razantnějšímu prosazení zatím 
brání poněkud vyšší ceny přijímačů. O osudu budovy a stožáru vysílače nebylo dosud rozhodnuto. 
Svinovský vysílač se nachází přímo naproti svinovského hřbitova na ulici Ostravská na výjezdu 
ze Svinova do Janové. Vysílač byl postaven v roce 1929.
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BEZPEČNOST

Dopravní incident

26. 4. 2021 vběhlo tříleté dítě před autobus linky 374 na ulici Bílovecká před fotbalovým hřištěm. 
Tato děsivě znějící událost naštěstí neměla tragické následky. Dítě neutrpělo vážná zranění.

Výbuch koše

V polovině června se stala neobvyklá věc. Na dolním konci ulice Stratilova je umístěn plastový 
odpadkový koš. Jedné páteční noci se ozvala mohutná rána. Svědkové uvádějí, že byl nad ulici 
Opavskou v dané oblasti spatřen oblak světlého dýmu. Následně byl zmiňovaný odpadkový koš 
nalezen roztržený. Vzhledem k pevnosti materiálu odpadkového koše a ke skutečnosti, že po explozi 
byl plastový výlisek prakticky plochý kus materiálu, musela být exploze opravdu masivní. 
Z komunikace s policií vyplynulo, že se obdobné výbuchy mohly vyskytnout i jinde v Ostravě. 
Událost neměla naštěstí další pokračování.

Rok 2021 ve statistikách Policie ČR
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KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2021

MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍLOHY
 

Kronikář je také autorem videí o zaniklé historii Svinova. Před vznikem videí byly vědomosti 
o svinovské cihelně a žárovkárně zapomenuty. Díky jejich vzniku se tak obnovil kousek svinovské 
historie. 

Cihelna

Žárovkárna

38/38


