
Je začátek září a do školky a školy 

na ulici E. Rošického přicházejí děti s rodiči 

a všichni s úžasem pozorují a jsou překva-

peni, jak budova po prázdninách zkrásněla. 

Je pěkně barevná, no prostě září již z dálky 

jako sluníčko. Dokonce i terasy jsou uprave-

né a vypadají moc hezky. Objekt se líbí ne-

jen rodičům a dětem, ale i zaměstnanci jsou 

velice spokojeni a nadšeni novou fasádou. 

Už teď se těší na to, jak je zateplení budovy 

bude hřát v zimě a teplo nebude unikat ven. 

Věří také tomu, že ani případné silné 

deště neproniknou dovnitř a nebude tak 

docházet k poškozování interiéru.

Na kráse však získala také MŠ Bílovecká 

303. Zde byl vylepšen vstup a boční fasáda 

budovy. Školka vypadá sice zvenku hezky, 

ale i přesto se všichni již těší na výstavbu 

nového objektu. Snad to bude co nejdříve.

Za všechno co se pro  nás udělalo dě-

kujeme vedení městského obvodu Svinov, 

především paní starostce Ing.Evě Poštové 

CSc., sdružení společenství vlastníků 

E.Rošického 1082, ale také firmám, které 

se na rekonstrukcích podílely.

Dana Kohutová
MŠ E.Rošického 1082

Ostrava – Svinov

Projektová dokumentace 

na novou školku na ul. Sta-

nislavského se již zpracovává 

a pustíme se do vyřizování 

stavebního povolení. Kdo je 

připraven, není zaskočen. Teď 

jen sehnat peníze.

Všem školákům přeji 

úspěšné vykročení do nového 

školního roku.

Eva Poštová
starostka

19. září 2011
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Letní tábory PS Ještěr
Pionýrská skupina Ještěr letos opět 

pořádala 2 turnusy dětského tábora 
na své základně Šance v lokalitě Starých 
Hamrů. 

První se konal v termínu od 16. 7. 
do 30.7. pod  vedením hlavního vedoucí-
ho Radima Kotaly. Tábora se zúčastnilo 
celkem 35 dětí, 5 instruktorů a 15 ve-
doucích. Hlavním programem tábora je 
tradičně celotáborová hra, která letos 
nesla název Hollywood. Celý táborový 
program se pak nesl v duchu známých 
pohádek a filmů, a to nejenom zahranič-
ních autorů, ale samozřejmě i domácích 
českých. Přestože nám v letošním roce 
příliš nepřálo počasí, tak jsme si tohoto 
tábora užili. Vše jsme zvládli bez větších 
problémů a ve zdraví. Nelze tedy tábor 
hodnotit jinak než jako úspěšný.

Druhého turnusu tábora, který se 
konal v první polovině srpna pod vede-
ním Renka Krále, se účastnilo 30 dětí 
ve věku od 6 do 15 let. O jejich blaho se 
staralo 17 vedoucích včetně dvou kucha-
řů a 3 instruktoři. Pro děti byl připraven 
nabitý program se spoustou sportovních 
aktivit a her. Celotáborová hra byla mo-
tivována zlatokopeckou horečkou. Děti 
si tak mohly na vlastní kůži vyzkoušet 
rýžování zlata. Počasí nám dovolilo 
navštívit areál sportovního komplexu 
Sluníčko na Ostravici. I tyto dva týdny 
v přírodě hodnotíme velmi pozitivně 
a děkujeme všem aktérům za báječně 
trávené léto. Foto 1, 2.

Hlavní vedoucí táborů
R. Kotala a R. Král

Kde se nalézá svinov-
ská socha svatého 
Jana Nepomuckého ?

Svinov nebyl rozdělen jen na Malou 
a Velkou stranu, ale měl i pojmenované 
různé lokality. Byl to Kocurovec, Haldy, 
Sibiř, Kopec, Dubí, Zamčisko, a Kašmíř. 
Kašmíř byla lokalita u oderského mostu, 
kde ve směru do Ostravy na levé straně 
byla hospoda Gorský a provazárna Wiš-
niewsky. Na pravé straně byly Přádkovy 
domy. Již při první přestavbě Opavské 
třídy a stavbě nového mostu přes Odru 
byly tyto objekty zbourány mimo dům 
č.p. 308, který tam doposud stojí. Před 
mostem byla lipová alej a mezi lipami stál 
pomník svatého Jana Nepomuckého.

Po obsazení Svinova německým 
vojskem tvořila řeka Odra mezi Svinovem 
a Ostravou hranici, proto byla po obou 
stranách silnice zřízena celnice. Pomník 
stavbě překážel a měl být odstraněn. 
Vyprávělo se, že o pomník projevila 
zájem třebovická hraběnka Marie Stona. 
Za pomník věnovala 500,- Kč na katolický 
kostel a za převezení pomníku do Třebo-
vic dostal rolník Kudela fůru sena. 

Při pátrání, zda se jedná o pravdivou 
informaci, se zjistilo, že Třebovice mají 
svoji sochu u kostela a patrně ta svinov-
ská stojí u domku č.p. 5018. Třebovičtí 
občané potvrzují, že se tam tato socha 
objevila před II. světovou válkou, což 
potvrzuje, že se jedná o zmíněnou svinov-
skou sochu.

Zjišťoval a popsal Vlastimil Vrbka

Letní vzpomínka skautů
Letos, stejně jako každý rok jsme 

díky svinovským pionýrům, kteří nám 
vycházejí vstříc, mohli jet na 1.turnus 
letního tábora na turistickou základnu 
Šance. Letos byly podmínky ztížené kvůli 
probíhající rekonstrukcí chalupy, hlavně 
v prvních dnech tábora, kdy vydatně 
pršelo. Naštěstí se počasí brzy umoudřilo 
a tak jsme si zbytek tábora mohli užít 
za sluníčka. 

Letos jsme se ocitli v pravěku, což 
byla letošní celotáborová hra, kdy si děti 
vyzkoušely život pravěkých lidí, např. 
pečení hadů nad ohněm, výrobu luků a 
lov mamutů, šití oděvů z kožešin nebo 
stavbu chýší, ve kterých Ti odvážnější 
také přespali. 

Kromě každodenních povinností tábo-
rového života jsme podnikli také dva výš-
lapy – na Lysou Horu a Gruň. V polovině 
tábora jsme si užili slavnostní táborák 

a na závěr tábora ještě jeden – slibový 
oheň. Kromě pravěkých disciplín si děti 
užily i ostatní současnou zábavu v podo-
bě různých oblíbených her a soutěží, ale 
i sportovní zápasy ve fotbale či ringu.

Letošní tábor byl také výjimečný tím, 
že nás navštívila paní starostka Eva 
Poštová, místostarostka Jiřina Broulí-
ková a zastupitel Pavel Mitura. Dětem  
přivezli zmrzlinu, což všichni přivítali 
v horkém dni s radostí. Jelikož v táboře 
není elektřina, tak je pro děti zmrzlina 
obzvlášť vzácná a proto poctili návštěvu 
táborovým pokřikem.

Tábor 2011 lze považovat za velmi 
vydařený: počasí slušné, nemoci téměř 
žádné, klíšťat minimum, úrazy se nám 
taky vyhnuly a žádné z dětí neodjelo 
předčasně domů… Takže se začínáme 
těšit na příští rok. Foto 3.

Lumír Pščolka

Bavíme se tenisem
V sobotu 20.8 .2011 pořádal „Spolek 
Tenisu Svinova“ turnaj o putovní pohár 
tenisového klubu. Třetího ročníku se 
zúčastnili jak tenisté domovského oddílu, 
tak pozvaní tenisté z jiných klubů. Že 
občané Svinova umí hrát tenis dokazuje 
finálová účast L.Pščolky a P. Družkovské-
ho ,kteří  se postavili zkušenější dvojici 
J. Kaštovskému s J. Davidem.A byla to 
právě zkušenost, která rozhodla zápas v 
závěrečném tiebreaku. Putovní pohár tak 
zůstal v domácím držení.Díky finančnímu 
přispění sponzorů a podpory Městského 
obvodu Svinov, se tenisový areál daří udr-
žovat v provozu na úrovni, která umožňuje 
nejen pořádat turnaje, ale především vést 
svinovské děti k aktivnímu trávení volného 
času.Mladí tenisté Natálie Planková, 
Daniel Juříček a Jiří Hořínek se mohou 
pochlubit šestou příčkou na republikovém 

mistrovství v Přerově. V nejbližší době při-
pravujeme pro malé tenisty loučení s létem 
a pro ty zkušenější pořádáme 28.9.2011 
turnaj, který úspěšnou sezonu 2011 ukončí. 

Za vedení  Spolku Tenisu Svinov 
Michal Juříček.
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Komise pro kulturu, mládež a sport při 

Radě městského obvodu Svinov uspořá-

dala dne 3. 9. 2011 akci k zahájení škol-

ního roku. Pro děti byly připraveny různé 

soutěže a atrakce jako např. jízda na koni, 

prohlídka hasičského auta, malování 

hrníčků, malování na obličej, skok v pytli, 

hod míčkem na cíl, slalom na koloběžkách 

aj. Za splněné úkoly byly děti odměně-

ny drobnými sladkostmi. Závěrem bylo 

vylosováno 10 šťastných účastníků, kteří 

obdrželi balíček s překvapením nebo sadu 

na badminton. Všem dětem byly vydány 

účastnické listy a malá cena útěchy za 

účast na akci. Děti odcházely spokojeně 

domů, což bylo největší odměnou pro or-

ganizátory akce. Děkuji touto cestou 

členům výjezdové jednotky hasičského 

záchranného sboru Svinov,  p.Janě Holé, 

členům učitelského sboru, členové komise 

a všem, kteří se podíleli na její přípravě.

Jana Štekbauerová

předsedkyně komise pro kulturu, 

mládež a sport

Zahájení školního roku

Setkání u paní starostky
Stalo se již ve Svinově milou tradicí, že 

vždy v závěru školního roku se uskuteční 
setkání paní starostky s vybranými žáky 
místní základní školy. 

V pondělí 28. června 2011 přijala paní 
starostka žáky 9. ročníku, kteří se přišli 
na místní radnici rozloučit. Zástupci radni-
ce zde pro ně připravili pohoštění a drobné 
upomínkové předměty. Při tomto setkání, 
které se neslo ve velice přátelském duchu 
a při kterém panovala uvolněná atmosféra, 
se paní starostka dozvěděla, které střed-
ní školy si tito budoucí studenti zvolili, 
a mohla tak získat určitou představu o tom, 
jakým směrem se bude ubírat profesní 
život těchto mladých chlapců a dívek.

Nebylo to však v tento den setkání 

jediné. Paní starostce se rovněž přišli 
představit neúspěšnější žáci naší školy. A to 
od těch nejmenších až po ty nejstarší. Byli 
to žáci, kteří ve školním roce 2010/2011 
uspěli v řadě soutěží a olympiád. Škála 
oborů, ve kterých dosáhli úspěchů, byla 
skutečně široká. Stejně jako v minulých 
letech, tak i letos zde byli vítězové dopravní 
soutěže a soutěže mladý zdravotník, přišli 
účastníci olympiád a jazykových soutěží 
a samozřejmě zde nechyběli ani nejúspěš-
nější sportovci. Je vidět, že se žáci Základní 
školy v Ostravě – Svinově mezi žáky jiných 
ostravských základních škol rozhodně 
neztratí.

Skutečnost, že se svinovští žáci umějí 
prosadit i mezi těmi nejlepšími, jasně 

potvrzují i počty přijatých žáků na výběrové 
střední školy. Pro představu stačí uvést jen 
několik čísel. Ze 36 žáků 9. ročníku jich 
bylo na gymnázia přijato 10 a z pátého roč-
níku odešlo v loňském školním roce na ví-
celetá gymnázia 28% dětí. Tato čísla vysoce 
převyšují průměry přijatých žáků na tento 
typ středních škol a to nás velice těší.

Loňský rok je již za námi, ale ten letošní 
nám teprve začíná. Proto chci na tomto 
místě všem žákům popřát do následují-
cích desíti měsíců mnoho sil, trpělivosti 
a dostatek píle. Ať je školní rok 2011/2012 
pro všechny žáky i pedagogy alespoň tak 
úspěšný, jako byl ten loňský.

Mgr. Svatava Zeinerová

Vážení svinovští občané,

 zveme Vás

na 

SOUSEDSKÉ
OPEKÁNÍ BUŘTŮ

které se koná dne 30. 9. 2011

od 15.00 hodin

na BEČKÁRNĚ

(Svinov-Dubí, ul. Luční

– rybářská chata)

Vstupné: buřty k opékání

Ostatní ingredience: zdarma (chléb, 

hořčice)

Občerstvení: pivo, nealkoholické

a alkoholické nápoje

zajištěny 

Za klub „Slunečnice“ zvou

Radka Jančíková, Eva Poštová, Jiří Vonšík,

Jiřina Broulíková a Jiří Kusýn
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Škola v přírodě 
Krkonoše

Zahájení školního roku 
– akce pro děti

Děkujeme Úřadu městského obvodu 
Svinov za uskutečnění překrásné sobotní 
akce, kterou uspořádal pro děti na zahájení 
školního roku. Na akci si mohly děti zasou-
těžit, jezdily na koních, mohly si nechat na-

Třída 4.B vyhrála 1. cenu ve výtvarné 
soutěži Biodiverzita, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Odměnou byla škola v přírodě v hodnotě 
100 000 Kč dle vlastního výběru. Třída 
si vybrala pobyt ve vojenské zotavov-
ně Bedřichov v Krkonoších. V termínu 
od 20. – 24.6.2011 strávili žáci 4.B v této 
lokalitě krásných 5 dní s následujícími 
aktivitami: návštěva ZOO Dvůr Králové 
s projížďkou po safari, plavání v aquapar-
ku, hry v lese, túra 12km vycházkovou tra-

malovat obrázek na obličej, což děti velmi 
přivítaly. Dále si mohly vyzkoušet s hasiči 
stříkat na cíl. Počasí přálo celý den a dětí 
bylo opravdu hodně. 

za rodiče Ingrid Pítrová

sou Špindlerovka - Čertí strouha – Špin-
dlerův Mlýn, bobová dráha, hra kuželky, 
prohlídka muzea ve Vrchlabí s odborným 
výkladem o Krkonoších, beseda s horskou 
službou, setkání s Krakonošem, vyhlíd-
ková jízda motorovým vláčkem a mnoho 
her a soutěží, za které byli holky a kluci 
odměněni pěknými věcnými cenami. 
Mnozí byli v Krkonoších poprvé v životě 
a pro většinu žáků byl pobyt v tak krásné 
přírodě rozhodně nezapomenutelným 
zážitkem. 

Mgr. Kateřina Vilčová - třídní učitelka 

Čtvero roč-
ních období 
„PODZIM“ 

Svatováclavský hudební festival, o.s. 
připravuje podzimní část pravidelného 
cyklu „Čtvero ročních období.“

Ve dnech 16., 17., 18. a 21. září 2011 
proběhne celkem pět koncertů, které se již 
tradičně budou konat ve vybraných ostrav-
ských kostelích, v nedalekých Kozlovicích 
a nově také v Paskově.

Jeden z výše zmiňovaných koncertů 
zazní již tradičně v Ostravě-Svinově, v kos-
tele Krista Krále. 

Vděčnému svinovskému publiku se 
v nedělní podvečer – 18. 9. 2011 představí 
vynikající Škampovo kvarteto. Tento 
komorní soubor, které pravidelně hostuje 
na pódiích prestižních světových festivalů, 
se v současnostim řadí mezi pětici nejú-
spěšnějších smyčcových kvartetů. Na pro-
gramu zazní smyčcové kvartety J. Haydna 
a A. Dvořáka a Klarinetový kvintet A dur, 
KV 581, kde klarinetový part přednese 
Igor Františák – sólista a pedagog Ost-
ravské univerzity. 

Koncert začíná v 18:00 hodin a vstupné 
bude 150,-Kč pro dospělé a 100,-Kč 
pro studenty, důchodce a ZTP. Děti do de-
seti let mají vstup zdarma. 

Koncert se koná za finanční podpory 
Statutárního města Ostravy, Městského 
obvodu Ostrava-Svinov, Relax v podhůří 
Beskyd, Nadace život umělce, Hotel Park 
Inn, Ing. Jaromír Klásek (auditor z Ostra-
vy), RT Torax, s.r.o. 

Mediálními partnery jsou Český rozhlas 
Ostrava, Mladá fronta dnes, Televize Noe, 
TV Fabex, Epona, měsíčník Program.

Organizátor koncertu: 
Svatováclavský hudební festival, o.s.

Informace o jednotlivých koncertech 
a rezervace vstupenek:
Kancelář Svatováclavského hudebního 
festivalu
Šmeralova 6, 702 00 Moravská Ostrava 
tel.: 773 513 941, 776 612 729
e-mail: info@shf.cz 
www.shf.cz/4 

Detailní program koncertu:
Neděle 18. 9. 2011, 18:00 hodin – Ostrava-
-Svinov, kostel Krista Krále
Škampovo kvarteto:
Helena Jiříkovská – housle
Daniela Součková – housle
Radim Sedmidubský – viola
Lukáš Polák – violoncello
Igor Františák – klarinet, jh.
Program:
J. Haydn – Smyčcový kvartet op. 103  
(fragment) 
A. Dvořák – Smyčcový kvartet “Americký”
W. A. Mozart – Klarinetový kvintet A dur, 
KV 581 
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Úplná znění usnesení rady jsou k na-

hlédnutí občanům na Úřadě městského 

obvodu Svinov a také na www stránkách 

našeho Úřadu. Některá z nich pro vás 

vybíráme.

Rada MOb Svinov :

• doporučila ZMOb Svinov rozhodnout 

o poskytnutí investičního příspěvku 

Technickému dvoru O. Svinov ve výši 

172.560,- Kč vč. DPH na zakázku 

malého rozsahu „Projektová doku-

mentace pro revitalizaci budovy TD 

O. Svinov a zdrojů tepla a ústředního 

vytápění“

• schválila náplně činnosti Komisí 

RMOb Svinov pro období 2010 – 2014

• rozhodla zadat společnosti KOPEČ-

NÝ – K+K, s.r.o. veřejnou zakázku 

malého rozsahu na obnovu a výměnu 

svislého a vodorovného dopravního 

značení místních komunikací III. 

a IV. třídy za cenu nejvýše přípust-

nou 112.300,- Kč vč. DPH a uzavřít 

smlouvu o dílo

• rozhodla o přijetí daru na nákup 

odměn pro členy družstva národní 

házené, kteří reprezentovali MOb Svi-

Z jednání rady:

Ztráta pro celý region
Téměř o miliardu korun ročně má 

přijít Ostrava i jejích 23 obvodů

Ostrava je jedním ze čtyř velkých měst 
ČR, které v případě schválení změny roz-
počtového určení daní přijdou o význam-
nou část příjmů svého rozpočtu. Změnu 
připravilo Ministerstvo financí České re-
publiky, k prvnímu čtení by do parlamentu 
měla jít v září. Pokud návrh projde, ztratila 
by Ostrava od 1. 1. 2013 na svých příjmech 
zhruba 900 miliónů ročně.

Co by to znamenalo pro město 
a jeho obvody?

Město Ostrava nyní hospodaří s roz-
počtem 6,5 miliardy korun, což je téměř 
o 2 miliardy méně než před krizí. Pokud by 
tedy přišlo o další téměř miliardu, bylo by 
to citelně znát na chodu města i jeho ob-
vodů. Snížení příjmů by pocítilo nejen více 
než 300 tisíc obyvatel Ostravy, ale také 
přes sto tisíc dalších lidí, kteří do Ostravy 
denně dojíždějí za prací, kulturou, spor-
tem, službami a dalšími aktivitami. Všude 
tam i do dalších oblastí směřují z rozpočtu 
peníze.

Jak změnu pocítí občan?

V letech 2008 až 2010 město vynaloži-
lo na dopravu, kterou využívají ostravští 
i mimoměstští, v průměru přes 1,5 mld. 
ročně, a to včetně rekonstrukcí a oprav 
silnic. Pokud by tedy město přišlo o peníze 

a nemohlo Dopravní podnik Ostrava do-
tovat, mohlo by dojít ke zdražení jízdného 
- například 15minutové jízdenky na 42 Kč. 
Nedotované divadlo by prodávalo vstupen-
ku za 1213 Kč. Podobně likvidační by bylo 
odstřihnout od peněz zoologickou zahradu 
nebo muzeum, a kdybychom se kvůli 
šetření rozhodli například zrušit dotace 
pro festivaly jako Colours of Ostrava, zisk 
by byl maximálně pár miliónů. Ani škrt 
celé sumy vynakládané průměrně z roz-
počtu na dotace na kulturu by na pokrytí 
ztráty ze sdílených daní nestačil – kultura 
na rok dostává zhruba 657 470 tisíc Kč. 
Museli bychom přidat dotace téměř na celý 
sport se 346 126 tisíci ročně. Musela by být 
zrušena nejen Zlatá tretra, ale také peníze 
na bazény, sportovní kluby nebo městská 
sportoviště. Průměrná cena za plavání 
pro dospělou osobu by se bez dotace města 
vyšplhala z 90 Kč na 270 Kč. Bez dotací 
by byl také ohrožen provoz hřišť u škol 
a školských zařízení, které jsou bezúplatně 
zpřístupněny pro veřejnost, bylo by ne-
možné zajistit údržbu sportovních zařízení. 
Je doloženo, že nedostatek volnočasových 
aktivit přináší zvýšení kriminality a jiné 
negativní jevy. Ohrožena by byla zařízení 
pro handicapované, domovy pro seniory 
nebo malé děti a další sociální služby. Škr-
ty v rozpočtu na zajištění bezpečnosti by 
vyhnaly z ulic strážníky, snížila by se úro-
veň školství (včetně vysokého), Městská 

nemocnice Ostrava by neměla na moder-
nizaci a nové přístroje a tak dále. Možná 
lze škrtnout částku na vydávání cestovních 
dokladů či řidičských oprávnění, souvisejí-
cího s výkonem státní správy, kterým bylo 
město pověřeno státem? Do 900 miliónů 
se vejde škrtů hodně. 

Řešením, které by pokrylo celou částku, 
o kterou se sníží prostředky z rozpočto-
vého určení daní, je také například úplné 
zastavení investic. Znamenalo by to, že se 
nic v Ostravě nepostaví, nevzniknou nová 
pracovní místa v průmyslových zónách 
pro místní i dojíždějící, rozvoj města se 
zcela zmrazí...

Ukrojeno bude všem

Přerozdělením sdílených daní by se 
peníze měly přesunout na menší města 
a obce. Ty to může potěšit - každý chce do-
stat do svých rozpočtů přidáno. Pokud se 
ale částka ukrojí z krajíce na úkor velkých 
měst, zhorší se nabídka nejen pro občany 
těchto metropolí, ale také pro okolí, které 
žije s centrem aglomerace v symbióze, tedy 
těm, kteří v Ostravě pracují, baví se, užívají 
péči či léčbu. V průměru je těchto mimo-
ostravských „uživatelů“ jednotlivých částí 
ostravského rozpočtu 25 procent. Změnou 
rozpočtového určení daní tak ztratí nejen 
Ostrava, ale rovněž celý region. Bližší 
informace o plánovaných změnách získáte 
na webových stránkách města Ostravy.               

Mgr. Vlasta Krzyžanková

nov na zimním halovém mistrovství 

ČR, na Mistrovství ČR a na Poháru 

ČR od starostky Ing. E. Poštové, CSc. 

ve výši 11.694,- Kč

• projednala žádost občanů o výstavbu 

protihlukové stěny podél komunika-

ce Opavské v k.ú. Svinov a rozhodla 

zadat její vypracování 

• schválila návštěvní řád dětského hřiš-

tě na ul. Stanislavského

• projednala a odsouhlasila na zkušební 

dobu 1 roku změnu trvalého doprav-

ního značení na ul. Bří. Sedláčků 

a ul. Luční u podchodu pod dálnicí D1 

a na přejezdu přes žel. trať na ul. Bří. 

Sedláčků spočívající ve zprůjezdnění 

žel. přejezdu a stanovení organizace 

dopravy v podchodu pod dálnicí

• rozhodla zaslat výzvu k podání ceno-

vých nabídek na akci „Studie odtoko-

vých poměrů vodního toku Mlýnka, 

O.Svinov“ několika  zájemcům

Dne 21. června se uskutečnilo 5. zasedá-

ní ZMOb Svinov, na kterém:

Z jednání
Zastupitelstva:

• zvolilo místostarostkou Ing. J. Brou-

líkovou a členkou rady R. Jančíkovou

• rozhodlo o záměru prodeje bytové-

ho domu na ul. Axmanově č.p. 368 

a uložilo Radě MOb Svinov, aby požá-

dala Radu města Ostravy o předchozí 

souhlas k tomuto záměru

• schválilo celoroční hospodaření MOb 

Svinov za rok 2010 a souhlasilo bez 

výhrad

• vzalo na vědomí zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření MOb Svi-

nov za rok 2010

• vzalo na vědomí zprávu o vývoji roz-

počtu MOb Svinov za 1 – 3/2011

• rozhodlo poskytnout dotaci TJ Vít-

kovice – Svinov ve výši 10.000,- Kč 

na činnost družstva a provozní režii

• projednalo zprávu o kontrole plnění 

usnesení ZMOb Svinov

• rozhodlo o poskytnutí investičního 

příspěvku Technickému dvoru O. 

Svinov ve výši 172.560,- Kč vč. DPH 

ke krytí výdajů na zakázku malého 

rozsahu „Projektová dokumentace 

pro revitalizaci budovy TD O. Svinov 

a zdrojů tepla a ústředního vytápění“

J. Broulíková, místostarostka
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Podzimní sběr velkoobjemových odpadů
Sdělujeme občanům, že přistavení 

kontejnerů pro sběr velkoobjemového 
komunálního odpadu v městském obvodu 
Svinov se uskuteční ve dnech od 24. 10. 
– 27.10. 2011, a to dle níže uvedeného 
rozpisu.

V rámci městského systému je nutné 
prioritně zajistit svoz směsného komu-
nálního odpadu (odpadu z kontejnerů 
a popelnic) od občanů a svoz separovaného 
odpadu (papír, plasty, sklo) tak, aby nedo-
šlo k přeplňování nádob a následnému od-
kládání směsného odpadu mimo nádoby.

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

Kontejnery nejsou určeny pro staveb-
ní suť!  Na tento druh odpadu je určen 
kontejner, který je umístěn v areálu 
Technického dvoru. Stavební suť je přijí-
mána po předložení občanského průkazu 
od občana s trvalým pobytem v městském 
obvodě Svinov, v množství 1 přívěsný vozík 
na občana za rok. 

Sběr nebezpečného odpadu se taktéž 
provádí v areálu Technického dvoru ve Svi-
nově, dle provozního řádu stálých sběren 
objemových a nebezpečných odpadů, pro-
vozovaných společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
Tato služba je poskytována občanům Sta-
tutárního města 
Ostravy 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,Ost-
rava - Kunčice.

Ing. Pavel 
Mitura - ředitel

TD Ostrava-
-Svinov

KONTEJNERY  
PRO  VELKOOBJEMOVÝ  
ODPAD  BUDOU  
PŘISTAVENY:

Revitalizace přednádražního prostoru
Pro informaci všem našim občanům 

otiskujeme tabulku s časovým průběhem 
prací spojených s revitalizací předná-
dražního prostoru, kterou jsme získali 

z Magistrátu města Ostravy.
V současné době probíhá výstavba úseku 

Peterkovy ulice od nádraží k Hornbachu 
včetně rekonstrukce kanalizace.

Po upřesnění plánu výstavby vás o or-
ganizaci dopravy po dobu rekonstrukce 
Svinovských mostů budeme informovat 
podrobněji.
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Pozitivní změny na dětském hřišti 
ve Svinově

Součástí programových úprav byly Úřa-
dem městského obvodu Svinov provedeny 
pozitivní změny na dětském hřišti mezi 
ulicemi Bílovecká a Stanislavského.

Byla vybudována líbivá skluzavka s dře-
věným základem, houpačka na pružině 
s motivem pejska. Součástí těchto změn 
byla i obnova pískoviště včetně instalace 
krycí plachty.

Taktéž důležitou renovací prošly 
dřevěné prolézačky, které po nezbytných 
opravách jsou bezpečnější a taktéž jim byl 
obnoven nátěr. 

Většina prací na dětském hřišti proběh-
la průběžně od dubna do srpna 2011.

Změny na dětském hřišti přispěly 
nejen ke zvýšené bezpečnosti na hřišti, ale 
i ke zvýšení dětských aktivit. 

Radost z těchto změn mají nejenom 
děti, ale i rodiče těchto dětí, kteří mohou se 
svými ratolestmi strávit nejednu radostnou 
chvilku na tomto hřišti.

Za spokojené maminky ze Svinova
Bc. Petra Krajčíková Dis.

Jsme s Vámi dvacet let!
Po rozpuštění zájmové činnosti v DK 

Vítkovic v Ostravě se soubor OPAVIČKA 
v roce 1992 po třicetiletém působení 
v DK(1961 – 1992) přesunul do Svino-
va. Ano, jsme tu s Vámi již 20 let! Co 
za tuto dobu soubor dokázal? OPAVIČ-
KOU prošlo 300 dětí, které po ukon-
čení členství působí v jiných tanečních 
kolektivech (nejen folklórních), některé 
si jako své povolání vybraly působení 
v kulturních zařízeních. A hlavně – děti 
OPAVIČKY vzorně reprezentovaly náš 
obvod na folklórních festivalech, pře-
hlídkách – národní festival FRENŠTÁT, 
POLABSKÁ VONIČKA, SLEZSKÉ DNY 
v DOLNÍ LOMNÉ. Dále soubor slavil 
úspěchy na vystoupeních v POLSKU 
a MAĎARSKU. Svými vystoupeními 
potěšil svinovské důchodce, obyvatele 
Svinova na SVINOVSKÉ POUTI, tančil 
na VŠESOKOLSKÝCH SLETECH spo-
lečnou skladbu souborů v letech 2000, 
2006 a také obohatil svými koledami 
VÁNOČNÍ KONCERTY. Minulá sezóna 
přinesla úspěch na přehlídce folklórních 
kolektivů JANÁČKOVÁ KONZERVATOŘ 
v OSTRAVĚ, VÍTÁNÍ JARA ve ŠTÍTI-
NĚ a LHOTĚ u OPAVY, MÁJOVÉ DNY 
v PLESNÉ (tady soubor sklidil obrovský 
úspěch – diváci do rytmu tleskali téměř 
po celou dobu vystoupení). 

Členství v souboru neznamená jen 
jednou týdně si přijít zatančit na zkouš-

ku, ale prát kroje, obětovat pro tanec 
volné dny atd.

V současné době soubor připravuje 
vystoupení pro 42. SLEZSKÉ DNY v Dol-
ní Lomné v neděli 11. 9. 2011 do pořadu 
TANCE, HRY A ŘÍKADLA, na které vás 
tímto srdečně zveme.

Příští rok budeme opět tančit ve spo-

lečné skladbě folklórních souborů 
na Všesokolském sletu. 

Kdo z dětí by měl zájem se k nám 
připojit a má více než 12 let, může přijít 
ve středu v 17 hod. na zkoušku do Zá-
kladní umělecké školy ve Svinově.

Svatava Bohušová



Vítězství našich hasičů
Dne 14. srpna 2011 se uskutečnil 49. roč-

ník hasičské soutěže O ŠTÍT RADHOŠTĚ 
na Dolní Bečvě. Této soutěže se již tradičně 
účastní i hasiči ze Svinova. V letošním roce 
soutěžilo celkem 50 hasičských družstev 
z České i Slovenské Republiky v kategoriích 
muži, ženy a veteráni nad 35let. Svinovští 
hasiči přijeli na tuto soutěž se dvěma muž-
skými týmy. Jako první z našich družstev 
šel na start A tým. Abychom mohli pomýš-
let na vítězství, museli jsme zaběhnout čas 
pod hranici 14,5 sekund, kterého dosáhlo 
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oba terče a tak si kluci připsali nedokonče-
ný pokus. Zanedlouho jsme ale zjistili, že 
časomíra při pokusu našeho B-týmu nebyla 
funkční a tak jsme dostali nový pokus. Ten 
už vyšel dobře a docílený čas 14.616 sekund 
nás zařadil na třetí místo. Pak jsme jen 
čekali na konec soutěže, jestli nás nějaké 
družstvo nepřekoná. Nestalo se tak a obě 
naše družstva se v kategorii mužů umístila 
na 1. a 3. místě v konkurenci 32 týmů.

Radim Kotala

Blahopřání  
jubilantům

Do dalších let hodně zdraví, spokoje-
nosti a pohody v kruhu nejbližších všem, 
kteří v měsíci červnu, červenci a srpnu 
oslavili svá životní jubilea,přeje komise 
pro občanské záležitosti a Zastupitelstvo 
městského obvodu Svinov.

Červen Kučová Božena

 Špalková Anna

 Kirschnerová Jana

 Kajfošová Vlasta

 Kalman Jozef

 Canalová Marie

 Hlavicová Drahomíra

 Hofman Josef

 Benešová Milena

 Koczyová Milada

 Mikesková Bohumila

 Hrbáčová Zdeńka

 Moravcová Libuše

 Jaklová Stanislava

 Matějová Jiřina

 Kačor Jan

Červenec  Klosová Olga

 Mičaník Oldřich

 Třeplová Edita

 Vytřasová Anna

 Rokyta Josef

 Kratěnová Vanda

 Branžovská Světluška

 Malíková Anna

 Knoppová Růžena

 Weimer Jan

 Hutníková Paraskieva

 Fujáková Anna

 Schmidtová Marie

 Kapustová Jarmila

 Berka Milan

 Havlásková Jarmila

Srpen Bártová Antonie

 Hlisníková Marie

 Rybářová Marie

 Pištěková Marie

 Picek Zdeněk

 Skopal Josef

 Křikalová Vlasta

 Holušová Věra

 Odstrčilová Anna

 Lhoťanová Vlasta

 Košůtek Zdeněk

Co? Kdy? V knihovně Svinov
LISTOPAD
------------------------------------------------

Bingo
-hlavní hra  

3.10. – 16.11.2011
24.11.2011 od 15. hod

PROSINEC
------------------------------------------------

Co víte a nevíte o dino-
saurech
-zábavná vědomostní soutěž

1.12. – 22.12.2011

Radujme se,

veselme se… 
-výtvarná dílna   

13.12.2011  14.00 – 16.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Půjčovní doba:      po, čt  13.00 – 18.00, út 8.00 - 18.00
tel.  599 522 466                             e-mail: svinov@kmo.cz

Akce finančně zaštítil v rámci grantu 
„Knihovna = cesta správným směrem“ ÚMOb Svinov

ZÁŘÍ
------------------------------------------------

Tajemství 
africké  
džungle
- zábavná 
vědomostní 
soutěž    

1.9. – 29.9.2011

ŘÍJEN
------------------------------------------------

Bingo
3.10. – 16.11.2011
Týden knihoven
3.10. – 7.10.2011
- hry a soutěže
pro děti i dospělé
čtenáře    
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Blahopřání
Rodina, přátelé

a známí blahopřejí

Ing. Ondřeji
 Kolmašovi

k 75. narozeninám

a přejí do dalších let zdraví,

štěstí a radost ze života.

Rozlosování ostatních družstev a ak-
tuální informace o dění v našem oddíle 
můžete nalézt na našich internetových
stránkách: www.hazenasvinov.cz 

TJ Sokol Svinov, oddíl
národní házené
Rozlosování I.ligy - podzim 2011

Sportoviště 
pro veřejnost
Z rozpočtu Statutárního města Ostra-

vy jsme letos získali grant za účelem 

zabezpečení prevence kriminality ve 

výši 120.000, Kč. Z těchto finančních 

prostředků bylo vybaveno sportovní-

mi pomůckami školní hřiště za školou 

Bílovecká 10 a další hřiště u nové hasičské 

zbrojnice. Vstup na hřiště není omezen 

věkem, ale činnostmi, které jsou pro 

bezpečný provoz hřiště nutné. Celý tento 

projekt je zaměřen na děti a mládež – 

sport jako prevence negativních jevů. 

Provoz hřišť se řídí provozním řádem. 

Školní hřiště je v provozu denně do 

31.10.2011 od 17:30 – 19:30 hod., 

hřiště u hasičské zbrojnice od 18:00 

– 20:00 hodin. Na hřištích pracují 

sportovní asistenti, kteří jednak půjčují 

sportovní pomůcky (míče, sítě apod.), ale 

také organizují turnaje v míčových hrách 

a besedy s Městskou policií pro rizikové 

skupiny dětí a mládeže.

Jana Štekbauerová

  Předsedkyně komise 

pro kulturu, mládež a sport 

Přijetí na Radnici
Úspěšní sportovci byli přijati paní sta-
rostkou Evou Poštovou a ta jim předala 
čestná uznání za vynikající sportovní vý-

kony. Každý z hráčů obdržel 
hodnotný dárek.

Lumír Pščolka

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

Výbor oddílu národní házené
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Úspěchy mládežnických družstev
národní házené

Ve druhé polovině měsíce června 
nám skončila další soutěžní sezóna. 
I letos se náš oddíl může pochlubit 
několika úspěchy. Družstva mladších 
a  starších žaček obsadily v krajském 
přeboru 1.místo, a tím si zajistily 
postup na Mistrovství České republiky. 
Ve velké konkurenci družstvo mladších 
žákyň obsadilo druhé místo a získalo 
stříbrné medaile. Svěřenkyně trenérek 
Kláry Benešové a Jany Fialové  dokonce 
nebyly daleko od 1.místa, když v rozho-
dujícím zápase s družstvem TJ Sokol 
Tymákov vedly minutu před koncem 
9:8. Bohužel soupeř dokázal v posled-
ních sekundách vyrovnat na 9:9, a díky 
lepšímu skóre získaly holky z Tymákova 
zlaté medaile a titul přeborníka ČR. Ka-
teřina Kojdecká byla vyhlášena nejlepší 
brankářkou a Pavlína Dudová nejlepší 
obránkyní turnaje.

Vysokou úroveň dívčí házené ve Svi-
nově potvrdily i starší žačky, které 
překvapivě dokázaly v krajské soutěži 
2x porazit favorita soutěže – družstvo 
Staré Vsi a tím postoupit na Mistrovství 
ČR, které se konalo v Opatovicích nad 
Labem. Pod vedením trenérů Kateřiny 
a Tomáše Strnišťových dokázaly holky 
s bilancí 3 výher a 2 proher vybojovat 
3.místo a získat bronzové medaile. Ka-
teřina Kojdecká byla vyhlášena druhou 
nejlepší brankářkou turnaje.

Posledním týmem, který se dokázal 
v sezóně 2010/2011 probojovat na vr-
cholné soutěže mládeže, bylo druž-
stvo mladších žáků, které v krajském 
přeboru obsadilo 2.místo a tím si kluci 
zajistili postup na Pohár ČR v nedale-
kých Albrechtičkách. Přes nízký počet 
hráčů se družstvu pod vedením Zdeňka 
Kadlčíka a Jany Geletové podařil husar-

ský kousek a obsadilo 3.místo. Radim 
Kratochvíl se stal nejlepším útočníkem 
a střelcem turnaje.

Jak již jsme Vás informovali v mi-
nulém hlasateli, náš oddíl byl Svazem 
národní házené pověřen organizací 
Mistrovství ČR v kategorii mladších 
žaček. Po několikaměsíčních přípravách 
a třídenním házenkářském klání může-
me konstatovat, že rozhodnutí uspo-
řádat tento turnaj byl krok správným 
směrem. O spokojené žaludky všech 
týmů se postaraly kuchařky školní jídel-
ny. Všechny družstva byly ubytované 
v Základní škole, kde jim byly vytvo-
řeny velmi dobré podmínky a splněny 
veškeré požadavky. Za tyto kvalitní 
služby bychom  chtěli poděkovat ředite-
li ZŠ Mgr. Zdeňku Ivančovi a kolektivu 
kuchařek pod vedením p. Hany Kli-
mánkové. Ceny pro všechny účastníky 
turnaje věnovalo Statutární město Os-
trava a Moravskoslezský kraj. Za spon-
zorské dary děkujeme také firmám 
KVADOS a.s. a STRABAG a.s. Poděko-
vání patří i vedení městského obvodu 
Svinov, který také finančně podpořil 
tento turnaj. Celý turnaj slavnostně 
zahájila starostka městského obvodu 
Svinov Ing. Eva Poštová a předávání 
pohárů a medailí obstarala místosta-
rostka p. Radmila Jančíková. Největším 
překvapením pro nás organizátory byla 
obrovská podpora obecenstva, které 
se scházelo ve velmi vysokém počtu 
a dokázalo vyhecovat naše děvčata k 
výborným výkonům. Atmosféra, kterou 
dokázali fanoušci vytvořit při zápasech 
našeho družstva, byla úžasná a  nezapo-
menutelná. Za to je potřeba fanouškům 
ještě jednou poděkovat. 

     
         Ing. Zbyněk Planka

 předseda oddílu národní
házené  při TJ Sokol Svinov

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené provádí nábor do všech mládežnických 
družstev.

Kdo má zájem nejen o národní házenou, ale i o trochu pohybu, zlepšování fyzické 
kondice, dobrou partu atd.,  ať se přijde podívat na hřiště národní házené na Stani-
slavského ul. v Ostravě – Svinově.

TJ Sokol Svinov
oddíl národní házené

Tréninkové hodiny jednotlivých mužstev:

Mladší žákyně (8-12 let)  pondělí, středa   17:00 – 18:30

Starší žákyně (13-15 let)  pondělí, středa  17:00 – 18:30

Dorostenky 15 – 18 let)  pondělí, středa   17:00 – 18:30

Mladší žáci (8-12 let)  úterý, pátek   16:00 – 17:30

Starší žáci (13-15 let)  úterý, pátek   17:00 – 18:30

Dorostenci (15-18 let)  úterý, pátek   17:00 – 18:30

Kontakty na trenéry:

Mladší žákyně   –  Klára Benešová, 

  tel. 732 183 778 

Starší žákyně     – Katka Strnišťová,

  tel. 731 568 216

Mladší žáci         – Zbyněk Planka, 

  tel. 602 580 746 

Starší žáci           – Michal Lach,

  tel. 603 482 343

Dorostenci         –  Zdeněk Kadlčík,

  tel. 724 177 436 

Přijď mezi nás !!!

Nábor do národní házené
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Pouť 2011
Dne 25. – 26. června 2011 se uskutečnila 
svinovská pouť. Pozvání přijaly skupi-
ny ABBA Revival a BEE GEES Revival 
a svým vystoupením obohatily program 
děti ze ZŠ a MŠ Bílovecká 10, Opavička 
kapela TEAMATE a dechová hudba Ve-
selka. Ozvučení akce zajistil Petr Jiříček. 
S atrakcemi i programem byli návštěvníci 
akce velice spokojeni a veselí se protáhlo 
do pozdních nočních hodin.  

Poděkování patří všem sponzorům akce 
ADOP-car a.s.,
HYDROSPOR s. r.o.,

EUROVIA CS, a.s.,
RT TORAX, s.r.o.,
STAVEX OSTRAVA s.r.o.,

TSR Czech Republic s.r.o.,
SV UNIPS s.r.o.,
Václav Goj, PPL CZ s.r.o.


