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Vážení občané,
nechce se mi věřit, že už uplynula čtyři léta od 
doby, kdy jsem vstoupila do kanceláře starostky, 
kde mě čekal prázdný stůl, mobil a klíče. Za tu 
krátkou dobu jsme plnili úkoly, které jsme si 
stanovili, ale život nám postavil do cesty i řadu 
dalších úkolů, se kterými jsme se museli vypo-
řádat. Za čtyřleté období jsme vytvořili kolektiv, 
který se s vytčenými cíli vypořádal tak, jak 
uvádíme v obsažném vyhodnocení končícího 
volebního období. 

Je mi líto, že na realizaci jsme se podíleli bez 
aktivní účasti zastupitelů ODS, KSČM a SNK- 
-ED, kteří se zapojili do práce ve výborech až na 
jaře tohoto roku. Byly chvíle, kdy jsem věřila ve 
spolupráci všech zastupitelů, ale málokdo dovedl 
překročit svůj vlastní stín a ponechat své osobní 
zájmy stranou.

Když jsme sepisovali volební program, 
netušili jsme, že se nám podaří podávat úspěšné 
žádosti o dotace, jak z Regionálního operačního 
programu, tak z Revitalizace MSK, řešit vlast-
nické vztahy k pozemkům na Jižních svazích 
a ke kulturnímu středisku – klubu ECHO, pod-
porovat projektovou připravenost a rekonstrukci 
Mlýnské strouhy…

Stále nás trápí neutěšený stav nemovitosti 
(hospody) na ulici Polanecké, bývalé sýpky na 
křižovatce ulice Bílovecké, zdevastovaných 
garáží u objektu dolu Jana Švermy a výustí 
splaškových vod do Porubky a Mlýnské strouhy. 

Rozhodně se nám nepodařilo naučit občany 
uklízet po psech, odhazovat odpadky do odpad-
kových nádob, nemalovat po zdech…

O to více děkuji Mgr. Ivančovi, řediteli 
ZŠ a MŠ p.o., Mgr. Romanské, ředitelce ZUŠ p.o, 
Ing. Miturovi, řediteli TD p.o., se svými kolek-
tivy, ThDr. Larischovi, faráři, panu Chytilovi, 
faráři, vedoucím všech tělovýchovných jednot 
a zájmových sdružení a všem občanům, kteří se 
svou každodenní prací podíleli na pohodovém 
prožití minulých let v našem městském obvodu.

Občanům přeji báječnou samosprávu a nově 
zvoleným zastupitelům přeji vytvoření pracovi-
tého kolektivu pro zvládnutí té spousty práce, co 
nás všechny čeká… ☺

Ing. Hana Hauptová
starostka MOb Svinov

Naším cílem a zavazujícím úkolem bylo 
a je zabezpečit rozvoj městského obvodu 
Svinov v návaznosti na rozvoj statutárního 
města Ostravy, které se v posledních letech 
stává standardním evropským městem, 
které disponuje širokou paletou životních 
možností. 

Chceme Vám, našim spoluobčanům, 
připomenout některé z činností:

V oblasti investiční výstavby
-  revize akce  „Výstavba  obytných 

domů mezi Bíloveckou  a  Stanislav-
ského ulicí“ v souvislosti s petiční 
akcí občanů
Po složitých jednáních s investorem ve 

věci rozdílu mezi upravenou projektovou 
dokumentací a dokumentací k územnímu 
řízení předložil investor konečnou podobu 
projektu spočívající ve snížení původního 
počtu podlaží na tři (čtyři), ve snížení počtu 
zamýšlených obytných domů z šesti na pět 
a se změnou jednoho vjezdu z ulice U Rou-
rovny, se kterou rada MOb souhlasila.

Vzhledem k nesplnění termínu uve-
deném ve smluvním vztahu se smlouva 
o smlouvě budoucí kupní zrušila od samé-
ho počátku.  
-   aktivní podíl MOb na přípravě 

Územního plánu města Ostravy 
s ohledem na vlastní potřeby Svinova
K připravovanému územnímu plánu se 

na základě zaslaných dokumentů ÚHA 
(Útvar hlavního architekta), jak v textové, 
tak v mapové formě, vyjádřily všechny 
politické strany. Následně byly náměty 
projednány v RMOb a zaslány na ÚHA 
MMO.

Pozemky na ulici Tiché o rozloze 
3 120 m² byly vykoupeny od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
ve výši 1,728 mil. Kč, abychom mohli pre-
ferovat obecní zájmy před soukromými.

Pozemek v sadu Míru o rozloze 997 m² 
byl vykoupen od soukromého vlastníka dle 
znaleckého posudku za 97 tis. Kč. Na ulici 
Rošického jsme nabyli pozemek za ob-
chodním centrem Kaufland o rozloze přes 
5 tis. m² za symbolickou cenu pro výstavbu 
sportovního hřiště. 
-  projektová dokumentace a následná 

výstavba požární zbrojnice
Zajistili jsme na ulici Jelínkově (LPZ) 

výstavbu požární zbrojnice pro Sbor 
dobrovolných hasičů Svinov za cenu díla  
11 616 644 Kč. Stavba byla slavnostně 
otevřena dne 12. 9. 2009 včetně požeh-
nání hasičského praporu SDH Svinov 
Mons. Františkem Lobkowiczem za účasti 
představitelů města Ostravy a polských 
Gorzyc.  
-  péče o bytový fond a majetek obce

Finanční prostředky z nájemného jsou 
investovány na provoz, údržbu a opravy 

bytového fondu ve správě MOb Svinov. 
V roce 2007 byla na provedené práce 
vydána částka přesahující 1 milion korun. 
V roce 2008 byla provedena generální 
oprava elektrorozvodů, zateplení dvojdo-
mu na ul. Tiché a spolu s dalšími nutnými 
pracemi bylo vynaloženo úhrnem 2,3 mi-
lionu korun.

V roce 2009 byly provedeny opra-
vy, kontroly, revize a porevizní opravy 
elektrorozvodů, hromosvodů, plynových 
rozvodů a zařízení, zčásti generální opravy 
koupelen, instalace rozvodů etážových 
topení, instalace zařízení pro frekvenční 
vysoušení zdiva, výměna oken a vstupních 
dveří, vše v úhrnné výši 1,670 milionu Kč.

U památkově chráněných domů na 
Bílovecké ulici bylo provedeno odborné 
posouzení technického stavu domů firmou 
TAZUS s doporučením rozsahu a postupu 
prací nutných k zajištění vyššího standardu 
bydlení, které se postupně realizují.

Stav domu na Axmanově ul. č. 368 si 
vyžádal vyhotovení projektové dokumen-
tace, nutné pro kvalifikované rozhodování 
o dalším postupu. Podmínkou všech mož-
ných variant je nutnost vystěhování všech 
nájemníků z důvodu nutnosti celkové 
deratizace.
-  správa inženýrských sítí, údržba 

komunikací
Kanalizační a vodovodní řady jsou již 

ojediněle vybudovány a zkolaudovány, např. 
na Kmochově ulici ve výši 3 miliony Kč, 
další etapy mají zpracovanou dokumentaci 
pro stavební povolení (Odkanalizování jižní 
části Svinova). Následný výběr zhotovitele 
a realizaci bude řešit statutární město Ostra-
va (SMO) s Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu (MPO) v rámci dotačního programu 
Revitalizace Moravskoslezského kraje. 
Hodnota projektové dokumentace před-
stavuje 2,171 milionu Kč a předpokládaná 
hodnota realizace činí 65 milionů Kč.

V současnosti je vydáno stavební povo-
lení na akci Rekonstrukce kanalizace a vo-
dovodu – Svinov severovýchod. Realizace 
řadů je po etapách financována SMO, např.  
1. část – (ulice Sokolská, Jandáskova, Hra-
decká, Stanislavského, Makarenkova a část 
Dr. Grudy). Hodnota projektové dokumen-
tace činí 4,8 mil. Kč, hodnota realizace 
se předpokládá ve výši 12 milionů Kč bez 
DPH. Celá oblast RN předpokládá investi-
ce v objemu 135 milionů Kč.

Dále je připravována rekonstrukce vo-
dovodní sítě podél ulice V Závětří v hod-
notě 8 milionů Kč.

Rovněž je rozpracována projektová 
dokumentace na výstavbu kanalizace 
ul. Jelínkovy – Dr. Kudely se současnou 
rekonstrukcí vodovodu Přemyšov. Celko-
vý finanční objem této akce je bezmála 
50 milionů Kč.
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Současně s tím je zpracována doku-
mentace dalších akcí – výustí na Fibichově 
ulici, kanalizace podél ulice Nad Porubkou 
s cenou za projektovou dokumentaci i rea-
lizaci přibližně 17 milionů Kč.

Při opravě ul. Lelkovy byl současně 
zčásti opraven kanalizační řad a bylo 
investováno cca 1,5 mil. Kč.

Připravovány či realizovány jsou další 
akce – kanalizační přípojky ZŠ a domu 
č. 68 s použitím dotačního programu Revi-
talizace Moravskoslezského kraje, spojo-
vací krček u ZŠ 1, úprava nádvoří u ZŠ 10, 
kanalizace a vodovod Dubí, rekonstrukce 
místní komunikace F. a A. Ryšových…

S přispěním sponzorů byly opatřeny 
zámkovou dlažbou chodníky dvou ulic na 
ul. Elektrárenské a zpevněn povrch dvora 
pro parkování. Je rovněž připraveno rozší-
ření parkovacích stání na ul. E. Rošického 
o 42 míst.

V obytné zóně na ul. V Závětří byl 
nákladem 1,2 milionu rekonstruován 
chodník, dolní úsek bude dokončen v zá-
vislosti na ukončení rekonstrukce toku 
Porubky.

V součinnosti s Magistrátem města 
Ostravy připravujeme rekonstrukci chod-
níků (Kuršova, Lipová, Stanislavského, 
Sabinova, Jandáskova, Hradecká, Jarní) 
v návaznosti na rekonstrukci kanalizační-
ho a vodovodního řadu v této oblasti.

Obdobna (včetně návazností na rekon-
strukce řadů) je situace na ulicích Jarní, 
Bří Sedláčků, U Rourovny a Jelínkově.

Pravidelně se obnovuje dopravní zna-
čení, opravili jsme za téměř 200 tisíc Kč 
nástupiště autobusové zastávky u kostela 
a také část chodníku směrem k prodejně. 
Dokončení opravy chodníku na Bří Sed-
láčků stálo 566 tisíc Kč. Do všech dalších 
oprav a rekonstrukcí místních komuni-
kací a dešťových vpustí investoval MOb 
5,884 milionů Kč.

Ze strany vedení MOb trvá intenzivní 
tlak na kompetentní instituce ve věcech:
-  přeložky ul. Bílovecké,
-  optimalizace konečného řešení doprav-

ního uzlu na Svinovských mostech,
-  snížení hlukové a emisní zátěže provo-

zem na D 47 a na ul. Rudné,
-  vymístění těžké automobilové dopravy 

z ul. Bílovecké, Polanecké a Nad Porubkou,
-  výstavby kruhového objezdu na křižo-

vatce ulic Bílovecké a Polanecké

V oblasti sociálních služeb občanům
Zejména s ohledem na změny v zákoně 

o pomoci v hmotné nouzi, který nabyl 
účinnost k 1. 1. 2007, ztratil dům na ul. 
U Rourovny č. 679 původní statut domu 
s pečovatelskou službou a stal se obytným 
domem.

Zákonné úpravy a změněné podmínky 
poskytování všech druhů sociální podpory 
a pomoci v hmotné nouzi byly bez větších 

problémů a komplikací zvládnuty žadateli 
i pracovnicemi úřadu.
-  komunikace se sociálně slabými rodinami

Sociální komise jako poradní orgán 
RMOb Svinov posuzuje finanční a sociální 
situaci osob a rodin, které se dostaly do 
tísně, a doporučuje řešení, např. prominutí 
poplatků z prodlení po úhradě nájemného 
a záloh za služby spojené s užíváním bytu.   
Komunikace se sociálně slabými rodina-
mi je rovněž součástí Komunitního plánu 
města Ostravy.
-  správa obecních bytů

Zásady o pronájmu obecních bytů byly 
doplněny o možnost použití startovacích 
bytů za účelem usnadnění samostatné-
ho rodinného života mladým manželům 
s garancí nájmu s nižším regulovaným 
nájmem po dobu tří let. Uvedené zásady 
byly dále upraveny o možnost přidělení 
bytu za podmínek: opravy bytu vlastním 
nákladem, případně o přistoupení k pohle-
dávkám váznoucím na bytě, postoupení 
pohledávek pronajímateli za poskytnutí 
bytové náhrady. 

V oblasti školství a volnočasových 
aktivit byla věnována zvýšená pozor-
nost zejména stavu základního školství 
a předškolních zařízení se snahou zvýšit 
standard prostředí a jeho vybavení s vědo-
mím, že se v něm uskutečňuje výchovně 
vzdělávací proces našich dětí. Změny 
konstatují děti i učitelé, ale především 
rodičovská a občanská veřejnost. Za kon-
krétními akcemi je více než 73 milionů 
Kč investičních a dotačních prostředků, 
které umožnily realizaci části potřeb 
školy.

Nabídka školy na ulici Evžena Rošického 
byla rozšířena zřízením tříd 1. a 2. postupné-
ho ročníku za cenu 1,156 milionu Kč a v roce 
2007 zřízením dalších dvou tříd za dalších 
1,667 milionu Kč s uvedením do provozu 
dne 1. 9. 2008. V dubnu 2010 byla zřízena 
a uvedena do provozu další třída a oddělení 
školní družiny za 3,1  milionu Kč. 
-  podpora školního vzdělávacího pro-

gramu výuky anglického jazyka na 
I. vzdělávacím stupni
Školní vzdělávací program je 

realizován pedagogy na ZŠ Bílovecká 
a ZŠ E. Rošického.
-  podmínky plnění EURO norem pro 

provoz školních a předškolních zaříze-
ní svěřených MOb Svinov
EURO normy jsou plněny zejména 

po rekonstrukci stravovacího zařízení na 
ZŠ a MŠ na Bílovecké ulici 10 a MŠ na 
Rošického 1082.

Byly dokončeny poslední etapy rekon-
strukce stravovacího zařízení včetně kli-
matizace na ZŠ 10 a výdejen jídla na MŠ 
1082 a MŠ 303 ve výši 8,841 milionů Kč, 
která byla dokončena a kolaudována ke dni 
31. 8. 2007.
-  energetické audity a projekty na opra-

vy budov školy 

Na MŠ  Rošického 1082 byla provedena 
výměna oken ve výši 3,164 milionu Kč 
a oprava střechy jídelny ve výši 156 tis. Kč. 
Opravy krovů na ZŠ Bílovecká 10 byly 
dokončeny včetně opravy komínu ve výši 
2,3 milionu Kč.  

Energetické audity budov ZŠ a MŠ 
Polanecká 92 byly předány na investiční 
odbor MMO, který zajistil podání žádostí 
o dotace na snížení energetické náročnos-
ti budov. V současné době Společenství 
vlastníků (SV) Rošického č. 1082 tvoří 
zadání projektů na odstranění závad a ná-
sledné zateplení u budovy MŠ 1082 (dle 
prohlášení vlastníka).
-  podpora podmínek mimoškolního 

využití volného času dětí a mládeže
Využití volného času je  realizováno 

dotacemi neziskovým a dobrovolným 
organizacím  (TJ Svinov SOKOL, TJ Vít-
kovice, SDH, Opavička, Zvonoklíček, ...) 
ve výši 300 tis. Kč ročně.
-  potřeba zajistit projektovou dokumen-

taci a následnou výstavbu mateřské 
školky
Při jednáních o vhodném umístění 

MŠ byla zvolena část pozemku za ZŠ 10 
v rámci zadání zástavbové studie na území 
ohraničeném ulicemi Bíloveckou, Navrá-
tilovou, areálem TT Podbrezová a ORFA 
(řešení víceúčelového objektu, MŠ včetně 
parkování). Vybudování parkování pro 
školní areál (včetně opravy kanalizace) 
bylo zajištěno podáním žádosti o dotaci 
z fondu Revitalizace MSK (projekt a vlast-
ní realizace).
-  péče o stávající zařízení volnočaso-

vých aktivit dětí a mládeže, zřízení 
nových hřišť
Dětské hřiště u radnice bylo doplně-

no o některé další herní prvky za cenu 
62 tis. Kč, částečné oplocení z důvodu 
větší bezpečnosti dětí je řešeno v projektu 
Revitalizace sadu Míru.

Sportovní hřiště u Sokolovny bylo 
doplněno o 16 svítidel firmou JOBO za 
cenu 197 tis. Kč a dále byla podána žádost 
o dotaci z Nadace ČEZ na umělý povrch 
házenkářského (volejbalového) hřiště ve 
výši 2,5 milionu Kč, ale bezúspěšně. Další 
žádost o dotaci na předepsaný povrch 
házenkářského hřiště TJ SOKOL Svinov 
byla úspěšná, MOb se podílela částkou 
250 tis. Kč a částkou na časomíru, střídač-
ky a oplocení ve výši 541 tis. Kč. Rovněž 
byla zpracována studie na výstavbu soci-
álního zařízení u tohoto hřiště. V období 
letních prázdnin 2008 bylo na prostranství 
mezi ul. Evžena Rošického a ul. Květino-
vou vystavěno dřevěné dětské hřiště. Jeho 
výstavba, včetně terénních úprav, stála 
celkem 546 tis. Kč.

V oblasti bezpečnosti
Informace o problémech kriminality 

jsou uveřejňovány ve Svinovském hlasateli 
a nyní i formou vývěsních tabulí Městské 

(Pokračování na straně 4)
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Je jisté, že alespoň v našich krajích jsou 
kostely přirozenou, trvalou a často i nejvýraz-
nější charakteristikou našich měst a obcí. Byly 
zde od nepaměti, jsou součástí naší přítom-
nosti a docela jistě zde budou i v budoucnosti. 
Odborně řečeno, jsou jednou ze stále přítom-
ných konstant v nejrůznějších sociologických 
pojednáních o struktuře lidských sídel. Určitě 
je také možno mluvit o kostelích z hlediska 
kulturního, historického, mocenského, ekono-
mického či politického a určitě bychom takto 
mohli dojít k zajímavým poznatkům. Avšak 
nejpodstatnějším – v tom se jistě všichni 
shodneme – je hledisko náboženské. Kostel 
má odkazovat na nadpřirozené hodnoty – ke 
skutečnosti transcendentna. Kostel chce být 
místem, které je vyhrazeno pro setkávání 
člověka s Bohem. Je neoddiskutovatelnou 
pravdou, že se člověk může se skutečností 
nadpřirozena setkat kdekoliv, ale na druhé 
straně přítomnost posvátného prostoru upro-
střed obce nabízí místo pro tiché a nerušené 
spočinutí v posvátné Boží blízkosti. 

Náš kostel Krista Krále ve Svinově byl 
v tomto ohledu z různých důvodů dlouhé roky 
zamčený a tudíž nepřístupný. V poslední době 
se podařilo vnitřní prostor kostela zabezpečit 
tak, že může být významná část chrámu po 
celý den pro veřejnost otevřená, a já jsem moc 
rád, že mohu všem svinovským spoluobča-
nům nabídnout možnost kdykoliv během dne 
do našeho kostela vstoupit, na chvíli se zde za-
stavit, spočinout, nabrat nových sil a vykročit. 

P. Jan Larisch, řk. farář  

Knihovna města Ostravy, 
příspěvková organizace,
pobočka Svinov, 
Nad Porubkou 1084

Srdečně zveme maminky na 
mateřské dovolené a jejich 
děti na pravidelné setkávání 
v knihovně

Malí šikulové
1. setkání
pátek 24. září 2010
10.00–11.00 hod.

další termíny:
vždy v pátek 24. 10., 19. 11., 17. 12.
od 10.00–11.00 hod.

tel. 599 522 466
e-mail: svinov@kmo.cz
Zřizovatelem knihovny  
je statutární město Ostrava

Pozvánka

(Pokračování ze strany 3) 
policie Ostrava umístěných na třech 
místech v našem obvodu. Požadavky na 
pochůzkovou službu a zjištěné nedostatky 
jsou řešeny neprodleně s jednotlivými 
pochůzkáři a s vedoucím služebny městské 
policie. Zavedení kamerového systému 
bylo uplatněno u přípravy výstavby II. eta-
py přednádražního prostoru, přechody 
na ul. Bílovecké u ZŠ 10 a u radnice jsou 
nasvětleny.

V oblasti veřejného prostranství
Zimní údržbu místních komunikací 

a údržbu zeleně provádí  Technický dvůr,  
příspěvková organizace. Strojní vybavení 
TD Ostrava-Svinov, p.o., bylo rozšířeno 
v roce 2006 o multifunkční zařízení v hod-
notě 500 tis. Kč  (MAGMA) a v roce 2008 
o nákladní vozidlo AVIA vč. příslušenství 
v hodnotě 712 tis. Kč. V současné době je  
strojní vybavení rozšířeno o multifunkč-
ního stroj  EGHOLM a mulčovací stroj  
SCAG ve výši cca 2 mil. Kč.

Výhled činnosti a potřeb TD do dalšího 
období navazuje na změny po výstavbě 
II. etapy přednádražního prostoru a svi-
novských mostů, po rekultivaci sadu Míru 
a dalších veřejných prostranství.

V termínu do 15. 4. 2010 byl postaven 
pomník obětem II. světové války s po-
užitím pamětní desky, která byla dříve 
umístěna za pomníkem věnovaným obětem 
I. světové války. S využitím finančního 
daru firmy OZO s.r.o. jsme zvýšili počet 
stanovišť se separovaným odpadem. Úklid 
psích exkrementů řešíme výdejem mikrote-
nových sáčků při platbě poplatku za držení 
psa. Vlastník tak může neprodleně po svém 
psovi uklidit a naplněný sáček vhodit do 
nádob na komunální odpad. 

V oblasti společenského života
Na základě zpracovaných Zásad pro po-

skytování dotací a darů pro jednotlivé spor-
tovní oddíly, umělecké soubory a zájmové 
organizace jsou poskytovány dotace na 
jejich činnost v celkové výši cca 300 tis. Kč 
ročně. Po těchto organizacích požadujeme, 
aby své akce a svou činnost prezentovaly ve 
Svinovském hlasateli.
-  výstavba sportovního zázemí ve sportov-

ním areálu 
Na pozemku bývalé sokolovny je 

zpracována studie sociálního zázemí pro 
TJ Sokol Svinov (házená, volejbal). Dále 
je zpracována firmou Ateliér SIMONA 
zástavbová studie sportovního areálu 
ohraničená ulicí Bíloveckou, Navrátilo-
vou a areálem ORFA s TT Podbrezová 
ve výši 501 tis. Kč s preferencí výstavby 
nové MŠ. 
-  společenství vlastníků Rošického 1082

Vzhledem k havarijnímu stavu oken 
v MŠ bylo přistoupeno k jejich urych-

lené výměně v termínu do 12/2007 ve 
výši 3,164 milionů  Kč. Původní smlouva 
o správě byla ukončena dohodou ke dni 
31. 12. 2009 a ode dne 1. 1. 2010 je v plat-
nosti nová smlouva o  správě, která definuje 
práva a povinnosti  Společenství vlastníků 
(SV) a správce. V současné době je zpra-
cována novelizace energetického auditu 
a po zpracování projektové dokumentace 
se objekt začne zateplovat v předpokládané 
výši díla cca 4 mil.  Kč, což v roce 2010 
činí 1 792 tis. Kč (tj. 65% podíl městského 
obvodu Svinov).
-  podpora pravidelných kulturních a spo-

lečenských aktivit se záštitou obce
Tradicí života obce je nejen pořádání 

koncertu u příležitosti Svatováclavského 
hudebního festivalu, ale také pravidelné 
koncerty v rámci cyklu Čtvero ročních ob-
dobí, jehož jedním z iniciátorů jsme. Během 
čtyř let jsme hostili mnoho vynikajících 
souborů a věhlasných sólistů. Naše koncer-
ty si získaly významné místo v kulturním 
životě Ostravy a zejména respekt odborné 
veřejnosti i publika.

Významným datem života obce je 
pravidelná svinovská pouť sv. Jana a Pavla, 
která dokáže shromáždit početnou obec 
návštěvníků, účinkujících a atrakcí. Stala se 
součástí společenské zábavy svinovských 
občanů v nejlepším slova smyslu.

Do této kategorie patří již tradiční vá-
zání adventních věnců s širokým okruhem 
zájemců, s živou a přátelskou atmosférou 
a zejména aktivity komise pro občanské 
záležitosti, která našim spoluobčanům na-
bízí přitažlivé možnosti návštěv zajímavých 
míst, památek a také divadelních představe-
ní stejně jako pravidelná mikulášská setkání 
a cvičení organizovaná pro aktivní seniory 
v tělocvičně ZŠ.

Součástí činnosti komise pro občanské 
záležitosti jsou akce: vítání občánků, oslavy 
zlatých svateb, oslava diamantové svatby, 
pravidelná setkání jubilantů stejně jako 
pravidelná jarní setkání s důchodci a májo-
vá setkání ke Dni matek. S živým zájmem 
se setkaly četné poznávací zájezdy – do 
Wisly (Polsko), do Velkých Losin, Karlovy 
Studánky, na zámek v Bruntále, na hrad 
Sovinec, do Bialska, na Flóru Olomouc, na 
zámek v Kuníně a Novém Jičíně, na Štram-
berk, Dlouhé Stráně a dalších míst.

Komise pro kulturu, mládež a sport 
zajišťovala každým rokem nákup odměn do 
soutěží, na maškarní bály a soutěž „Mladý 
cyklista“, organizovala zájezdy na Pustevny  
a do Velkých Karlovic, do ZOO Olomouc,  
podílela se na organizaci uvedení básnické 
sbírky. Dále se konaly ve spolupráci se 
školou každoroční velikonoční výstavy, 
bruslení, dětské dny, drakiády, vánoční díl-
ny, mikulášské besídky a v neposlední řadě 
se podílela na organizaci svinovské poutě 
a rozsvěcování vánočního stromu. 

Vyhodnocení činnosti 
v období let  2006–2010

Svinovský kostel 
otevřený a přístupný



5

Léto uběhlo a je tu nový školní rok. Jaký 
bude? Takový, jaký si ho uděláme. 

A jaký byl ten starý? Určitě moc hezký. 
U nás v MŠ Rošického proběhlo plno krás-
ných akcí: škola v přírodě v Kunčicích pod 
Ondřejníkem, výlet do Štramberku, plavání 
předškoláků, loutkové divadlo, návštěva 
hvězdárny, loučení s předškoláky, akce 
s Hopsalínem… Děti, o které jsme se 3 až 
4 roky staraly a přirostly nám k srdci skoro 
jako vlastní, nám odešly do první třídy a noví 
mrňouskové přijdou zase v září. 

A jaké byly prázdniny? 
Pro všechny určitě krásné, ať byly děti 

kdekoliv. 
Pro rodiče, kteří měli zájem, pořádala 

paní učitelka Gottvaldová z MŠ Bílovecká 

letní tábor na Prostřední Bečvě. Zúčastnily se 
ho nejen děti ze Základní školy ve Svinově, 
ale také některé děti ze tří mateřských škol 
a děti ze sportovního softbalového oddílu 
Šípáček. Jako nestrannému pozorovateli se mi 
líbil námět táborové hry – záchrana zvířátek 
z ropou zamořeného území se spoustou her 
a vědomostních soutěží. Velmi mě zaujal 
hezký vztah starších dětí k těm maličkým 
„školkovým“, které si rozdělily a vzorně se 
o ně staraly.Tábor se konal druhým rokem 
a dětí bylo zase o něco více. Snad se stane 
součástí společných akcí, pořádaných i pro 
předškolní děti, a snad i jeho zimní lyžařská 
verze se vžije. 

Hana Faranová
MŠ Rošického

Milí čtenáři, 
po letním období vstupujeme opět do 

podzimu, do doby dozrávajícího ovoce 
a sklizeného obilí. Už si dnes možná neuvě-
domujeme, co pro naše předky znamenala 
dobrá úroda. Doba se změnila, hospodařících 
zemědělců je jen několik a lidé si opatřují 
živobytí jinak. Přesto se uchovala tradice 
poděkovat za úrodu. Připomínáme si, že přes 
všechna slova o krizi pořád máme rozmanitě 
prostřen stůl a netrpíme v našich končinách 
hlady. I tento rozměr budeme zdůrazňovat 
při bohoslužbě 3. října 2010 od 10:15 hodin. 

Již tradičně nás čekají počátkem listopadu 
svátky, kdy vzpomínáme na naše zesnulé. 
Návštěva hřbitovů, míst jejich posledního 
odpočinku, je projevem naší lásky a úcty 
vůči nim. Smrt se jakýmsi způsobem dotýká 
nás všech. I když bychom snad chtěli, ne-
můžeme tuto skutečnost plně pochopit. Při 
bohoslužbě v neděli 31. 10. 2010 se budeme 
snažit při vstupu do tohoto času najít vhodná, 
smířlivá slova útěchy. Nechceme mlčet 
o samotě a opuštěnosti, o přetrhání mnohdy 
dlouhých životních svazků. Budeme se při-
mlouvat za posilu pro ty, kdo se cítí osaměle 
a v srdci mají smutek a bolest. Jako křesťané 
však budeme vyjadřovat i radost a naději 
naší víry, že zesnulí nepadají do nicoty, ale 
že Bůh pamatuje jejich jména.

Ke všem bohoslužebným setkáním srdeč-
ně zveme. Informace a aktuální data setkání 
i mnoho dalšího najdete na našich webových 
stránkách: http://www.nosvinov-polanka.
hys.cz/.

Hezké prožití podzimních dnů přeje a na 
případné osobní setkání se těší

Tomáš Chytil
farář Církve československé husitské

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,
pobočka Svinov, Nad Porubkou 1084

Vás srdečně zve na výstavu fotografií manželů Procházkových a besedu

Procházka Čínou s Procházkovými

Výstava potrvá od 20. 9. do 
11. 11. 2010, beseda se koná v úterý 
5. 10. 2010 v 17.00 h.

Půjč. doba: po, čt 12.30–18.00,  
út 8.00–12.00, 13.00–18.00
tel.  599 522 466, 
e-mail: svinov@kmo.cz
Zřizovatelem knihovny je statutární město Ostrava

Pozvánka

Léto uběhlo jako voda

Podzimní období 
v Husově sboru

Cvičenky do SH září
Každé pondělí svinovským seniorům 

v tělocvičně na ZŠ ve Svinově začíná cvi-
čení pod vedením paní Jarmily Velartové. 
Že je tělocvična v tento den na prasknutí, 
svědčí o tom, že je tam příjemná atmo-
sféra. Naše šéfka nám pomáhá obnovit 
tělesnou a duševní pohodu. Cvičíme jak 
posilovat svaly, jak získat ohebnost těla, 
jak zlepšovat celkově zdraví. Za toto bo-
hatství praktických rad a znalostí jí všichni 
účastníci děkujeme. Společná fotografie 
seniorek pochází z prosince loňského roku. 

Za kolektiv Alena Žáčková
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TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené, provádí nábor do všech mládežnických družstev. 
Kdo má zájem o ryze český sport – národní házenou, ať přijde na hřiště národní házené na 
Stanislavského ul. v Ostravě-Svinově.

Tréninkové hodiny jednotlivých mužstev:
Mladší žákyně (8–12 let) – pondělí, středa 16.30–18.00, pátek 15.00–16.30 
Starší žákyně (13–15 let) – pondělí, středa, pátek 16.00–17.30
Mladší žáci (8–12 let) – úterý, čtvrtek 16.00–17.30
Starší žáci (13–15 let) – úterý, pátek 17.30–19.00
Dorostenci (15–18 let) – úterý, pátek 17.30–19.00

Kontakty na trenéry:
Mladší žákyně – Klára Benešová, tel. 732 183 778 
Starší žákyně – Katka Strnišťová, tel. 731 568 216
Mladší žáci – Zdeněk Kadlčík, tel. 724 177 436 
Starší žáci – Michal Lach, tel. 603 482 343
Dorostenci – Karel Schwarzer, tel. 602 729 232

Přijď mezi nás!!!

V době, kdy budete číst tyto řádky, bude 
již sezóna 2010/2011 v plném proudu. Přesto 
dovolte, abych ve stručnosti zrekapituloval 
konec loňské sezóny, a to vrcholné soutěže 
mládeže, na které si postup vybojovalo všech 
5 mládežnických družstev.

Družstvo mladších žaček pod vedením 
trenérek Kláry Benešové a Jany Fialové 
vybojovalo v krajském přeboru 1. místo 
a postoupilo na Mistrovství ČR, které se 
konalo v Tymákově na Plzeňsku. Naše mladé 
družstvo obsadilo ve velké konkurenci 5. mís-
to. Za družstvo nastupovaly tyto hráčky: 
Kateřina Kojdecká, Ellen Kocichová, Vendula 
Tišlerová, Leona Tišlerová, Izabela Pščol-
ková, Michaela Penkalová, Pavlína Dudová, 
Natálie Rokytová, Hanka Hoangová, Barbora 
Kojdecká, Kateřina Czerná, Lucie Hrubá, 
Lucie Mužíková, Veronika Wojtasová.

Družstvo mladších žáků pod vedením 
trenéra Zdeňka Kadlčíka a vedoucí družstva 
Jany Geletové obsadilo ve vyrovnané soutěži 
krajského přeboru 2. místo a postoupilo na 
Pohár ČR do Vracova. Družstvo s bilancí 
5 výher a 1 porážka obsadilo krásné 2. místo. 
Na úspěchu se podíleli tito hráči: Dominik 
Možný, Do Ngoc Khoa, Matěj Vodička, 
Ondra Vodička, Filip Hoang, Stanislav Heger, 
Radim Kratochvíl, Adam Pham, Lukáš Pham, 
Tomáš Benda.

Družstvo starších žaček pod vedením 
trenérů Kateřiny Strnišťové a Tomáše Strniště 
obsadilo v krajském přeboru 2. místo a tím 
si vybojovalo postup na Pohár ČR do Brna. 
V Brně doplatily na velké vedro a malý počet 
hráček a obsadily 4. místo. Za zmínku stojí 
i 3. místo na Zimním halovém mistrovství 
ČR, kde se hráčky probojovaly jako vítěz 
zimní krajské soutěže. Na úspěších družstva 
se podílely tyto hráčky: Karolína Lachová, 
Kateřina Strnišťová, Hana Gorčicová, Kamila 
Chmelařová, Kateřina Langrová, Nikola 

Ondrušáková, Lucie Hoňková, Michaela 
Jánošíková, Kristina Kratochvílová, Kateřina 
Navrátilová. Družstvu vypomáhaly i mladší 
žačky.

Družstvo starších žáků pod vedením 
trenérů Aleše Matouška a Michala Lacha 
obsadilo v krajském přeboru s přehledem 
1. místo a postoupilo na Mistrovství ČR 
v Žatci. Družstvo ve vyrovnané soutěži vy-
bojovalo 3. místo a získalo bronzové medaile. 
Na úspěchu se podíleli tito hráči: Jan Štěpán, 
Zdeněk Pavelek, Martin Bednář, Jiří Lenger, 
Richard Foltinek, Jakub Gelnar, Petr Pessel, 
Milan Hoang, Marek Uhlík, Adam Pham, 
Lukáš Pham.

Družstvo dorostenců pod vedením trenérů 
Karla Schwarzera a Bohuslava Mlčáka obsa-
dilo v krajském přeboru 2. místo a podruhé 
za sebou postoupilo na Pohár ČR, který se 
tentokrát uskutečnil v Oseku nad Bečvou. 
Ve vyrovnaných bojích nakonec družstvo 
obsadilo 3. místo. Za družstvo nastupovali 
tito hráči: Tomáš Lakatoš, Viktor Wojtas, Jan 
Schwarzer, Jan Štěpán, Adam Bartoš, Tomáš 
Mikysek, Jan Kubeš, Marek Lach, Jan Geleta, 
Milan Hoang, Marek Uhlík, Jiří Langer.

A nyní k probíhající sezóně. Do soutěží 
jsme přihlásili 8 družstev, oproti minulému 
roku o jedno družstvo více. Jedná se o „B“ 
družstvo starších žaček, ve kterém budou 
nastupovat především mladší žačky, které 
si musí zvykat na rychlejší a náročnější styl 
hry. V probíhající podzimní části sezóny 
čeká naše družstva rekordní počet 70 utkání, 
které se odehrají v průběhu měsíců září a října 
letošního roku. Rozlosování všech družstev 
a všechny informace o dění v našem klubu 
najdete na internetových stránkách www.
hazenasvinov.cz. 

Přijďte nás povzbudit.
Zbyněk Planka

TJ Sokol Svinov

Nábor do národní házené

Národní házená ve Svinově

TJ Sokol Svinov
oddíl národní házené

září 
Pod lavicí
zábavná vědomostní soutěž
2.–30. 9. 2010

Procházka Čínou s Procházkovými
výstava fotografií
20. 9.–11. 11. 2010

Malí šikulkové
1. setkání dětí a maminek na MD 
pátek 24. 9. 2010, 10–11 hod.

říjen 
TÝDEN KNIHOVEN 
Knihovna pro všechny 4.–8. 10. 2010

1. kolo binga (4. 10–18. 11.)
4. 10. 2010

Procházka Čínou s Procházkovými
beseda 
5. 10. 2010 

Maškarní ples
8. 10. 2010 od 16.00 hod. 

Den otevřených dveří 
15.–16. 10. 2010  

Hravý podzim
výtvarná dílna
úterý 19. 10. 2010, 15–17 hod.

Malí šikulkové
pátek 24. 10. 2010, 10–11 hod.

listopad 
Popateum
výstava prací dospělých žáků ZUŠ Svinov
15. 11. 2010–6. 1. 2011

Bingo hlavní hra  
čtvrtek 25. 11. 2010 od 15. hod

K Vánocům
výtvarná dílna
úterý 30. 11. 2010, 15–17 hod.

Malí šikulkové
pátek 19. 11. 2010, 10–11 hod.

prosinec
Ke sněhové vločce
zábavná vánoční soutěž
2.–23. 12. 2010

K Novému roku
výtvarná dílna
úterý 14. 12. 2010, 15–17 hod.

Malí šikulkové
pátek 17. 12. 2010, 10–11 hod.

Půjčovní doba:
Po, Čt 12.30–18.00
Út 8.00–12.00, 13.00–18.00
tel.: 599 522 466
e-mail: svinov@kmo.cz

Co? Kdy? 
V knihovně Svinov
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Ve dnech 14.–29. 8. 2010 proběhlo vo-
lejbalové soustředění v Odrách. Zúčastnilo 
se jej 40 dětí žákovské a dorostenecké ka-
tegorie, všichni z TJ Sokol Svinov. Musíme 
hned na začátku říci – SOUSTŘEDĚNÍ SE 
POVEDLO a splnilo očekávání. Od prvních 
okamžiků, kdy volejbalistky nastoupily do 
vlaku ve Svinově, vládla mezi trenéry, reali-
začním týmem a dětmi výborná atmosféra. 
Všichni jsme se těšili na tréninky, zápasy 
a další společné zážitky spojené nejen s vo-
lejbalem. Hned po příjezdu a ubytování byla 
dána jasná pravidla a sdělen program celého 
soustředění.

Po dopoledním tréninku a výborném 
obědě odcestovaly žákyně na přípravné 
utkání do Heřmánek, kde proběhlo mistrov-
ské utkání proti domácímu celku volejbalis-
tek výběru z Moravy a Slezska. 

Děkujeme rodičům, kteří nám pomoh-
li s dopravou dvou týmů. Nejen jim, ale 
i ostatním našim fanouškům, kteří se přijeli 
do Heřmánek podívat, byl odměnou před-
vedený výkon našich žákyň. Starší žákyně 
nezaváhaly a oba respektované soupeře pře-
hrály. Oba zápasy byly natočeny na video 
a ihned po večeři byly rozebrány s trenéry. 
Od pondělka nám začal týden ve znamení 
dopoledních fyzických a kondičních testů 

(včetně obratnostních a rychlostních prvků). 
Po chutných obědech následovaly odpolední 
tréninky zaměřené na techniku zpracová-
ní míče a přihrávky. Koncem týdne jsme 
přidali obranu a útok jednotlivých hráčů na 
síti. Po večeřích jsme se pravidelně vydávali 
na procházky po okolí Oder a tak zakon-
čovali náročné tréninkové dění spojené 
s regenerací. Sobota se nesla ve znamení 
plážového turnaje žákyň, kdy výbornou 

hrou jednoznačně ukázaly, co se za týden 
naučily, v čem se zdokonalily a zaslouženě 
nad trenéry zvítězily. 

Poslední den soustředění byl ve zna-
mení společného turnaje žákyň a juniorek. 
Nasazení, bojovnost a soustředění na tomto 
exhibičním turnaji bylo třešní na dortu celé-
ho soustředění. Pro žákyně, které se snažily 
blýsknout se před juniorkami, a mnohdy se 
jim to podařilo, to byl opravdu velmi silný 
zážitek. Na samotném konci za přítomnosti 
mnoha rodičů pak proběhly ve dvou kate-
goriích testy v technických a kondičních 
dovednostech. Mezi všemi volejbalistkami 
tuto soutěž vyhrála Sabina Talacková. Ne-
byla to však žádná náhoda, protože Sabina 
byla vyhlášena jednoznačným objevem 
celého soustředění. Ve všech zápasech na 
soustředění byla jednou z nejlepších hráček 
na hřišti. Její nasazení, disciplína a spor-
tovní výkony byly příkladem pro všechny. 
Musíme, ale závěrem uvést, že všechny 
volejbalistky, které se účastnily volejbalo-
vého soustředění, si plnily své povinnosti 
na jedničku. Od budíčku, ranní rozcvičky, 
kondiční a herní průpravy až po úklid poko-
jů a večerky nebyl problém. Za to všechno 
Vám, mladým a nadějným volejbalistkám 
děkujeme. Byly jste výborné!!!

Rozlosování I. ligy – podzim 2010
29. 8. 2010 11:00 hod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobruška - Svinov 
5. 9. 2010 15:00 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinov - Brno
11. 9. 2010 16:00 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příchovice - Svinov 
12. 9. 2010 11:00 hod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nezvěstice - Svinov
19. 9. 2010 15:00 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinov - Opatovice
26. 9. 2010 11:00 hod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stará Ves - Svinov 
2. 10. 2010 16:00 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinov - Plzeň-Újezd
3. 10. 2010 10:30 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinov - Čakovice
10. 10. 2010 11:00 hod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krčín - Svinov
16. 10. 2010 16:00 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinov - Nýřany 
17. 10. 2010 10:30 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinov - Přeštice
24. 10. 2010 10:30 hod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opatovice - Svinov

Týden mezi kapkami deště

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené
Rozlosování ostatních družstev a aktu-
ální informace o dění v našem oddíle 
můžete nalézt na našich internetových 
stránkách www.hazenasvinov.cz. 

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy 
podzimní části soutěže.
Přijďte nás povzbudit.  

Výbor oddílu národní házené
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Třetí ročník turnaje O pohár ředitele školy 
proběhl v neděli 16. května 2010 v tělocvič-
ně Základní školy Bílovecká 10. Informace 
o jeho konání byly zveřejněny na webových 
stránkách ČVS i na samostatných stránkách 
oddílu Svinova.

Do turnaje se přihlásilo 5 družstev z Ostra-
vy, mimochodem je to maximální počet na 
jedno hřiště základní školy. Přihlášená druž-
stva po zahájení odehrála turnaj systémem 
každý s každým. Dohromady se v jeden den 
odehrálo 10 utkání na dva vítězné sety. Pořadí 
v tabulce pak určilo vítěze a další umístění 
v turnaji. A kdo se všechno turnaje účastnil: 
Domácí oddíl TJ Sokol Svinov, DTJ Polan-
ka, VK Šenov, TJ Sokol Poruba a TJ Mittal 
Ostrava, družstvo, které reprezentuje Ostravu 
na nejvyšších republikových utkáních. 

Celý turnaj se nesl v duchu sportovního 
nasazení a bojovnosti každé hráčky. Došlo 
i k velmi zajímavým výsledkům, nikdo 
nezůstal bez vítězství ani porážky. Diváci si 
všechny zápasy opravdu užívali a hráčky tak-
též, protože skoro všechna utkání se odehrála 
na 3 sety a mnohdy v tiebreaku rozhodovalo 
št ěstí. Před posledním utkáním mezi Svi-
novem a Mittalem nebylo pořadí na 2.–4. 
místě vůbec jasné. Na konec o 2. až 4. místě 
rozhodoval poměr míčů. V turnaji zvítězilo 
družstvo TJ Sokol Poruba a domácí svinovské 
žákyně skončily tentokrát na čtvrtém místě.

Vzorně zorganizovaný turnaj zakončilo 
oficiální vyhlašování, kterého se zúčastnil pan 
Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel základní školy. 
Po předání cen proběhlo i vyhlášení nejlep-
ší hráčky, kterou se stala Barbora Břežná 
z celku TJ Sokol Svinov a Jana Pláteničková 
z celku TJ Mittal Ostravy. Zajímavé je, že obě 
vyhlášené hráčky hrají na postu smečařek, ale 
jistě si titul zasloužily. 

Volejbalový oddíl Svinov delego-
val 2 zkušené rozhodčí – A. Fucimana 
a K. Adámka, za což pánům rozhodčím patří 
dík. Na turnaji byly okamžiky, ve kterých 
neměli jednoduché pozice pro rozhodování, 
každopádně vždy to vyřešili s rozvahou 

a přehledem, protože hlavně přeci o tohle 
tady vždycky jde. Zahrát si.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na akcích podíleli. Malým i velkým 
sportovcům za vynikající výkony, pánům 
trenérům a rozhodčím, divákům a rodičům 
za vytvoření výborné atmosféry, sponzorům 
a MOb Svinov za dodání upomínkových 
předmětů a darů, paní starostce Ing. Haně 
Hauptové, všem radním, kteří přispěli na 
chod turnaje, dále panu řediteli základní školy 
Mgr. Zdeňku Ivančovi, který nám pro konání 
všech akcí připravuje velmi dobré zázemí 
a samozřejmě volejbalovému oddílu TJ Sokol 
Svinov, který působí na této škole. 

Pořadí:
1. TJ SOKOL PORUBA
2. TJ MITTAL OSTRAVA
3. DTJ POLANKA
4. TJ SOKOL SVINOV
5. VK ŠENOV Bc. Jan Škoch

Třetí ročník turnaje O pohár 
ředitele školy

Říjen 
Lasková Zdeňka
Osvaldová Hana
Kudela Fridolín
Broda Miroslav
Hornová Zdeňka
Benešová Anna
Demlová Emilie
Dědourková Marie
Lukačevič Jiří
Dudková Halina
Skaličková Kristina
Fojtíková Štefánia
Petráš Antonín
Skopalová Libuše
Krůzová Božena
Burešová Helena
Kavulák Miroslav

Listopad 
Lanča Petr
Černá Blanka
Rucká Anna
Baťko Michal
Sládek Václav
Lubojacký Jaroslav
Nosová Anežka
Turoňová Světluše
Vařeková Ludmila
Skýbová Elisabet
Stodůlka Petr
Stonawská Olga
Habrnalová Danuška
Mičicová Pavlína
Horák Jeroným
Neuwirth Valentin
Šebesta Radomil
Mohylová Jarmila
Kožušníková Marie

Prosinec
Černín Robert
Budirská Blažena
Slováková Apolonie
Novotná Mária
Tichá Božena
Hlavinková Jitka
Polášková Věroslava
Vrbka Vlastimil
Kubalová Anna
Skalička Miroslav
Šolcová Karolina
Polášek Jan
Mikošek Zdeněk
Planková Františka

Ze srdce blahopřejeme a do dalších let 
přejeme mnoho zdraví, št ěstí a rodinné 
pohody. Za komisi pro občanské záležitosti:

Mgr. Lenka Hrušková

Blahopřání našim 
jubilantům 
V následujících měsících se dožívají 
významného životního jubilea tito 
spoluobčané:
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Práce na výstavbě Centra bezpečné 
jízdy se dostávají do své závěrečné fáze. 
V areálu firmy Libros, která s podporou 
města Ostravy zařízení na Slovenské ulici 
v Přívoze buduje, dělají vše proto, aby se 
mohlo v sobotu 9. října otevírat.

Ve středoevropském regionu unikát-
ní polygon nabídne na ploše více než 
tří hektarů nejmodernější technologie 
pro výcvik a zdokonalování řidičských 
dovedností. Jak zdůrazňuje autor pro-
jektu Dalimil Frič ze společnosti Libros, 
využívat ho v denní i noční době mohou 
řidiči osobních vozidel s různou délkou 
praxe za volantem i stupněm dovedností. 
Velký přínos může mít pro začínající 
řidiče v autoškolách nebo „sváteční šo-
féry“ jízda na tzv. smykové desce řízené 
počítačem, mělký bazén pro nácvik 
aquaplaningu a další situace, se kterými 
se mohou setkat v běžném provozu. Při 
pravidelných testech se jim nevyhnou 
ani profesionálové jezdící u záchranky, 
policie či hasičů. Novinkou ostravského 
Centra bezpečné jízdy na evropské úrovni 
bude smyková deska pro motocyklisty.

Podle náměstka primátora pro dopra-
vu Vojtěcha Mynáře si některé prvky na 
polygonu budou moci vyzkoušet také 
děti v rámci projektu Ostravská dopravní 
školička. Otevřen bude nejen ostravským 
řidičům, ale i zájemcům z jiných oblastí 
ČR, z Polska a Slovenska. Náklady na 
vybudování Centra bezpečné jízdy do-
sáhnou 110 milionů korun, město Ostrava 
přispěje 85 miliony. 

(vi)

Dopravní podnik Ostrava představuje 
veřejnosti své nové logo. Motivem pro 
jeho vznik byl záměr společnosti mo-
dernizovat dosavadní grafickou značku, 
a tím vytvořit předpoklady pro tvorbu 
nových zásad vizuální prezentace firmy. 
Nové logo ostravského dopravního pod-
niku mj. dále souvisí se snahou budovat 
jednotný vizuální styl města Ostravy 
a jím ovládaných společností. 

Nové logo Dopravního podniku Ostrava 
vzešlo z výběrového řízení, ve kterém bylo 
osloveno několik převážně ostravských 
agentur. Podle jasného zadání měly návrhy 
akceptovat zásady jednotného vizuálního 
stylu města, který se v případě loga, resp. 
logotypu, projeví především v použitých 
barvách, použitém písmu, případně v pro-
porcích.

Vítězný návrh všechny tyto podmínky 
splňuje. Nové logo má potenciál prezentovat 
dopravní podnik jako moderní, dynamickou 
společnost spojenou s dopravou, a to pře-
devším použitím jednoduchých a čitelných 
tvarů grafické části logotypu vyjadřujících 

pohyb a evokujících zkratku DPO. Ve vol-
nějším výkladu mohou jednotlivé segmenty 
grafické části loga představovat používané 
dopravní prostředky v pořadí trolejbus, 
tramvaj, autobus. Vítězný návrh nového 
loga úplně nahrazuje dosavadní logo, které 
bylo s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
spojeno celých 20 let.

Nové logo bude zapracováno do gra-
fického manuálu společnosti, který bude 
přepracován v duchu pravidel jednotného 
vizuálního stylu města a městských společ-
ností. Postupně se nové logo bude objevo-
vat na všech tradičních místech, tedy na 
vozidlech MHD, jízdních řádech, budovách 
a dalším majetku, webových stránkách, 
merkantilních tiskovinách, prezentačních 
materiálech apod.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od čtvrtku 9. 9. 2010 (00:00 h) do neděle 10. 10. 2010 (24:00 h) dojde k opakova-
nému zahájení odklonu autobusových linek č. 24, 39 a 50 (původní termín zahájení byl 
1. 9. 2010). Spoje autobusových linek budou ve směru na Mírové náměstí odkloněny ze 
zastávky Gajdošova po ul. Výstavní, Průmyslová a 1. máje, kde (pouze denní spoje) zastaví 
na tramvajové zastávce Pohraniční.

V opačném směru se trasy linek nemění.
Příčinou výluky je jednosměrná uzávěra ul. Výstavní ve směru od křižovatky s ul. Žele-

zárenskou po křižovatku s ul. Ruskou.
PŘEMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK PO DOBU KONÁNÍ VÝLUKY
Hlubinská (směr Mírové náměstí) se přemísťuje na zastávku Gajdošova (směr Mírové 

náměstí).
Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Polygon 
pro řidiče 
na podzim

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
má nové logo!

Autobusová výluka  
linek č. 24, 39 a 50, I. etapa

Dne 3. 6. 2010 přišel na služebnu měst-
ské policie v Ostravě-Svinově 41letý muž, 
který oznámil ztrátu mobilního telefonu. 
Přístroj zapomněl na lavičce na vlakovém 
nádraží, a když se pro něj po několika 
minutách vrátil, již ho nenašel. Strážník 
na služebně provedl kontrolu kamerového 
systému a zjistil, že poté, co se muž zvedl 
z lavičky, sedli si na ni dva mladíci. Bylo vi-
dět, že něco dávají do tašky a poté odchází. 
Jejich pohyb byl opět díky kamerovému 
systému zaznamenán u jednoho ze vstupů 
na nádraží. Na místo byla ihned vyslána 
nejbližší hlídka městské policie a strážníci 
oba mladíky (20 a 21 let) zadrželi. Mobilní 
telefon ještě měli u sebe, ale přiznali se, že 
SIM kartu již vyndali a zničili. Pro pode-
zření ze spáchání trestného činu byli oba 
předáni přivolaným policistům.

Ukradli zapomenutý 
mobilní telefon

Dne 6. 6. 2010 upoutal pozornost stráž-
níka při výkonu služby 52letý muž, sedící 
v Ostravě-Svinově pod pilířem mostu přes 
ul. Rudnou, přímo u železniční trati. Stráž-
ník muže oslovil a ptal se, co zde pohledává 
a proč sedí tak blízko kolejí. Muž odpověděl, 
že chce skočit pod vlak. Údajně řeší vážné 
rodinné, pracovní i finanční problémy a ne-
chce již dále žít. Strážník s mužem navázal 
hovor, snažil se ho přesvědčit, že existuje 
řada jiných možností, jak může svou situaci 
řešit. Nakonec se mu podařilo ho přesvědčit, 
že nejlepší bude, když přivolá odbornou lé-
kařskou pomoc. Přivolaný lékař pak rozhodl 
o převozu muže k dalšímu vyšetření. 

Muž chtěl skočit pod vlak

Jako smyslů zbavená se chovala 22letá 
žena, kterou strážníci přistihli v Ostravě- 
-Svinově dne 12. 8. 2010 při konzumaci 
alkoholu na místě, kde je to zakázáno. Ve 
chvíli, kdy jí chtěli odebrat láhev s al-
koholem, protože nereagovala na výzvy 
k dobrovolnému vydání, vrhla se na ně, 
jednomu strážníkovi se zakousla do prstů na 
ruce, druhého poškrábala. Zklidnila se až 
s pouty na rukou. Na místo pak byla přivo-
lána Policie ČR. Strážníci byli s drobnými 
poraněními ošetřeni v nemocnici. Ženě nyní 
hrozí obvinění z trestného činu násilí proti 
úřední osobě.

Opilá žena pokousala 
strážníka
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Sdělujeme občanům, že přistavení kontejnerů pro sběr 
velkoobjemového komunálního odpadu v městském obvodu 
Svinov se uskuteční ve dnech od 11.–14. 10. 2010, a to dle 
níže uvedeného rozpisu.

V rámci městského systému je nutné prioritně zajistit 
svoz směsného komunálního odpadu (odpadu z kontejnerů 
a popelnic) od občanů a svoz separovaného odpadu (papír, 
plasty, sklo) tak, aby nedošlo k přeplňování těchto nádob 
a následnému odkládání směsného odpadu mimo nádoby.

Vzhledem k této skutečnosti dochází k úpravě počtu 
přidělených kontejnerů na objemný odpad přistavovaných 
občanům v jednotlivých městských obvodech.

Kontejnery nejsou určeny pro stavební suť a odpad ze 
zeleně! Na tento druh odpadu byl zřízen „Sběrný dvůr 
OZO, a.s., který je umístěn v areálu Technického dvora! 
Sběr nebezpečného odpadu se taktéž provádí v areálu 
Technického dvora ve Svinově, dle provozního řádu stálých 
sběren objemových a nebezpečných odpadů, provozovaných 
společností OZO Ostrava s.r.o. Tato služba je poskytována 
svinovským občanům zdarma. Není určena pro podnikatele! 
Ostatní stavební odpady (eternit, IPA, lepenka a skelná 
vata) lze odvézt za úplatu do areálu OZO Ostrava s.r.o. 
Frýdecká 44, Ostrava-Kunčice.

Kontejnery  pro  velkoobjemový  odpad  budou  přistaveny

11.–12. 10. 2010 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

 ul. Lelkova                                                  konec komunikace (parkoviště)

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

 ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)

 ul. Bílovecká mezi domy  čp. 115  a 117       

 ul. Stanislavského naproti domu čp. 582

12.–13. 10. 2010 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68

 ul. F. a A. Ryšových křižovatka s ul. V Dubí

 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

 ul. Luční naproti Rybaspolu

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

13.–14. 10. 2010 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Trioletové        

 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Trioletové        

 ul. E. Rošického před domem čp. 1072/2 – obratiště

 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb        

 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb        

Ing. Pavel Mitura – ředitel TD Ostrava-Svinov
Jaroslav Dudík – dispečer     

Podzimní sběr velkoobjemových 
odpadů v roce 2010
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ul. Nad Porubkou 319/24, (v blízkosti restaurace „U Slunka“)

NABÍZÍME:
Masáže

relaxační•	
sportovní•	
anticelulitidní•	
lávovými kameny•	

Marie Nováčková – 603 547 284

Léčebná kosmetika – 736 641 633

Další služby:
Originální karlovarská kosmetika MANUFAKTURA•	
Infra sauna•	  – při zakoupení permanentky sleva 10 %
Fitvibe•	  – cvičení na vibrační plošině
Pierre Lang•	  – originální design šperky

Na požádání Vám zdarma vypracujeme plán  
Vašich osobních relaxačních hodin a dárkem  
Vás přivítáme do VIP klubu
tel.: 602 793 564

Srdečně zveme do malého relaxačního 
a zkrášlovacího centra ve Svinově!

Hledáme 

výhodný nájem 

objektu se 

zahradou pro 

zřízení jeslí – 

hlídárna dětí 1–3 r.

Kontaktní osoba: 

Markéta Papánková, 

731 490 719

marpapp@seznam.cz

Nehtové studio
manikúra•	
pedikúra•	
P-shine•	
nehtová modeláž•	

J. Neuwirthová – 724 244 110

Škola začíná aneb haló, haló tady klaun
Ohlasy účastníků zábavného odpoledne pro děti i dospělé

V sobotu 4. 9. 2010 se mohli všichni 
svinovští občané se svými dětmi zúčastnit 
programu, který pro ně na celé odpoledne 
zorganizovali a připravili členové svinovské 
ODS.

Děti, vyzbrojené pláštěnkami a gumáky, 
si zasoutěžily v mnoha disciplínách, které 
byly vybrány tak, aby se jich mohli zúčastnit 
i ti nejmenší. Na stanovištích čekaly fronty 
dětí nejrůznějšího věku, z luku stříleli s chutí 
i ti, kteří už dávno opustili školní lavice. Do-
spělí se bavili pestrým programem na jevišti.

Organizátorům, realizačnímu týmu 
a sponzorům děkujeme za pěkně prožitý čas. 

Všem se to líbilo, děti byly nadšené a vůbec 
jim nevadilo, že jim kape za krk. Hojná účast 
až do večerních hodin svědčí o tom, že se 
všichni na akci těšili a nenechali se zamrače-
nou oblohou odradit.

Šárka Havránková

Rádi bychom touto cestou poděkovali re-
alizačnímu teamu ODS a Ing. Evě Poštové za 
perfektně zorganizované a skvěle připravené 
odpoledne pro děti, které se konalo 4. 9. 2006 
na hřišti za ZŠ Bílovecká 10 ve Svinově. 
Všichni, stejně jako my, které neodradila 
nepřízeň počasí, si pochvalovali především 
program a soutěže pro děti. Ty byly nad-
šené ze všech disciplín i milých dospělých 
v „klaunských převlecích“, kteří je s úsmě-
vem a milým přístupem všemi atrakcemi, 
divadlem, kolotočem i závěrečným losová-
ním o ceny, prováděli. I když nám počasí 
nepřálo, odcházeli jsme s pocitem příjemně 
stráveného odpoledne. Děkujeme.

Lenka Maglenová s rodinou

Každý, kdo se nenechal odradit zamra-
čeným počasím a přišel v sobotu 4.9.2010 na 
akci nazvanou „Zahájení školního roku“ pořá-
danou místní organizací ODS, strávil úžasný 
den v milé společnosti. Na svinovském hřišti 
byl připravený bohatý program jak pro malé, 
tak i pro velké návštěvníky.

Děti se účastnily nejrůznějších soutěží 
nebo se samy staly součástí divadelního 
představení, či se nechaly okouzlit zručností 
a humorem kejklířů. Dospělým, a nejen jim, 
zpříjemnil odpoledne svým zpěvem Pepa 
Streichl – legenda českého folku a ostravský 
Karel Gott alias malý muž s velkým hlasem. 
S „Karlem Gottem“ si zazpívaly přímo na 
pódiu i děti. Nechyběla ani tombola, a tak si 
malí soutěžící a také dospělí odnesli pěkné 
ceny zakoupené MS ODS Svinov a firmou 
RT TORAX s.r.o. Všichni se také rádi zasmáli 
s Rudou z Ostravy, zazpívali si s ním písničky 
a děti si s ním zahrály hry. První ročník velké 
zábavné akce pro děti Škola začíná … je přes 
nepřízeň počasí úspěšně za námi a doufáme, 
že se stane tradicí.

Lada Pščolková
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Svatováclavský hudební fes-
tival je jednou z nejvýznamněj-
ších kulturně-společenských 
akcí v Moravskoslezském kraji, 
ale zároveň nejrozsáhlejším 
festivalem prezentující du-
chovní artificiální umění v celé 
České republice. Je ohrani-
čen významnými dny české 
státnosti 28. září (svátkem sv. 
Václava – odtud název Sva-
továclavský hudební festival) 
a 28. říjnem – dnem vzniku 
samostatného českého státu. 

Na koncertu pořádaném 
v kostele Krista Krále v Ostra-
vě-Svinově se nám ve čtvrtek 
30. 9. 2010 v 18.00 hodin 
představí Slovenský komorní 
orchestr Bohdana Warchala, 
který je desítku let považován 
za jeden z nejvýznamnějších 
evropských komorních or-
chestrů. Jako sólista se před-
staví úspěšný mladý český 
houslista Roman Patočka, 
laureát mnoha národních 
i mezinárodních houslových 
soutěží.

V programu uslyšíme Con-
certo grosso A. Corelliho, 
Koncert E dur BWV 1042 pro 
housle a smyčcový orchestr 
J. S. Bacha, Rondo D 438 pro 
housle a smyčcový orches-
tr F. Schuberta a Symfonii 
č. 9 pro smyčcový orchestr 
F. Mendelssohna-Bartholdy-
ho. 

Roman Patočka 
patří mezi výjimečné osobnosti nastu-

pující generace sólistů. Po absolvování 
Pražské konzervatoře (Dagmar Zárubo-
vá) a Akademie múzických umění (Ivan 
Štraus) prohluboval dále své zkušenosti 
na hudebních institucích v zahraničí. 
Nejprve v Utrechtu (Keiko Wataya) 
a dále v Lübecku u Shmuela Ashkenasi-
ho. V únoru 2009 dokončil mistrovský 
diplom u Stefana Picarda na Musikhochs-
chule „Hanns Eisler“ v Berlíně.

 Absolvoval Mezinárodní hudební 
akademii v Montpellier (Ruggiero Ricci, 

Stephen Shipps), v Semmeringu (Hagai 
Shaham, Erich Gruenberg), Ravinia 
(Miriam Fried, Menahem Pressler, Leon 
Fleisher) a Keshet Eilon v Izraeli (Ida 
Haendel, Georgy Pauk, Vadim Gluzman).

Je vítězem a laureátem soutěže Praž-
ského jara, Leopolda Mozarta v Augsbur-
ku, Pablo de Sarasate v Pamploně, Vác-
lava Humla v Zábřehu, Flame v Paříži, 
Maxe Rostala v Berlíně a dalších.

Mimoto je držitelem ocenění 14. roč-
níku soutěže německého fondu hudebních 
nástrojů, který mu zapůjčil vzácné housle 
z dílny Enrica Cerutiho (Cremona 1845).

Slovenský komorní orchestr 
Bohdana Warchala

Od svého založení v roce 1960 je 
Slovenský komorní orchestr Bohdana 
Warchala jedním z nejpopulárnějších sou-
borů v oblasti vážné hudby na Slovensku 
a předním představitelem slovenského 
interpretačního umění v zahraničí. 
Během své existence se soubor představil 
na nejvýznamnějších koncertních pódiích 
a hudebních festivalech v Evropě, Severní 
a Jižní Americe, Asii a Austrálii, spolu-
pracoval s předními světovými interpre-
ty. Zakladatelem orchestru byl Bohdan 
Warchal, který ho řídil a formoval celých 
čtyřicet let. Od ledna 2001 je umělec-
kým vedoucím orchestru Ewald Danel 
a soubor nese jméno svého zakladatele ve 
svém názvu. 

Ewald Danel – umělecký 
vedoucí

Studoval hru na housle a dirigová-
ní na ostravské konzervatoři a Vysoké 
škole múzických umění v Bratislavě. 
Aspirantské studium absolvoval ve třídě 
prof. Bohdana Warchala, absolvoval také 
dirigentský kurz u profesora vídeňské 
Hochshule für Musik Karla Österreiche-
ra. V roce 2001 převzal po Bohdanovi 
Warchalovi post uměleckého vedoucího 
Slovenského komorného orchestra. 

Koncert 7. ročníku Svatováclavského 
hudebního festivalu 2010 


