
To není samochvála, ale citace ze zprávy 
o provedené školní inspekci z ledna 2011.  
Rodiče žáků ZŠ Svinov můžete být spoko-
jeni! Celkové hodnocení vzdělávací činnos-
ti i mimoškolní činnosti naší ZŠ je velmi 
pozitivní. Za to patří díky samozřejmě 
vedení, pedagogům a dalším pracovníkům 
školy, ale také všem obětavým nadšencům 
- trenérům a vedoucím sportovních oddílů 
a spolků, kteří se našim dětem věnují. 

A v čem konkrétně máme nadstandard?  
Mimo špičkově vybavených učeben na ZŠ 
Rošického - ve všech učebnách jsou 
k dispozici interaktivní tabule a v budově 
počítačová třída, máme také v učebnách 
na Bílovecké ulici počítačovou třídu, 
4 dataprojektory a nové, opravdu špičkové 
vybavení Multimediální učebnu pro 
výuku zeměpisu a hudební výchovy 
ZŠ Bílovecká 10 spolufi nancované 
z  prostředků EU.

Realizace projektu umožní využívat 
ve výuce moderní multimediální techniku 
pro získávání aktuálních, přehledných 
a rozsáhlých informací v jednotlivých 

vyučovacích předmětech. Výše uvedené 
moderní technologie jsou pro žáky atrak-
tivní a motivující,  zvyšují zájem o proble-
matiku a rozvíjejí jejich počítačovou gra-
motnost. Touto nákladnou investicí se nám 
podařilo „srovnat krok“ s nadstandardním 
vybavením IT ZŠ na ul.Rošického.

V září 2011 tak budou moci žáci 
stávajícího pátého ročníku z budovy 
ZŠ Evžena  Rošického pokračovat 
v započaté moderní výuce i v multi-
mediální učebně budovy ZŠ  Bílovec-
ká 10.

Žákům i učitelům přeji úspěšné zvládá-
ní moderních technologií a jejich prostřed-
nictvím získávání nových vědomostí.

Eva Poštová, starostka

21. března 2010
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Egholm se osvědčil
Po velmi dobrých zkušenostech  při údržbě chodníků a před-

nádražních prostor v letním provozu si neméně dobře vedl náš 
nový komunální stroj EGHOLM i v zimě.V agregaci se sněhovým 
kartáčem si hravě poradil i s vyšší vrstvou čerstvě napadaného 
sněhu.Na snímku jej vidíte „v akci“ před svinovským nádražím.

PM

Jsou mezi námi……..
Tyto obrázky ukazují, čeho jsou někteří naši spoluobčané schopni. Koho může potěšit na Štědrý den jedlička či smrček uřezaný 

na hřbitově? Mohu dokázat svou sílu jinak než srovnat se zemí lavičku na zastávce MHD nebo se pověsit na orientační tabuli či skolit 
dopravní značku? Ti z Vás,kterých se to týká, zamyslete se………

PM

Letošní zima nám připravila nejedno nemilé překvapení,ale 
jsou chvíle,kdy se na ni nemůžeme zlobit….No posuďte sami.

PM
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• projednala návrh a souhlasí s návr-
hem obecně závazné vyhlášky o záka-
zu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství - vyhláška 
města Ostravy č.2/2009

• projednala návrh obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Ostravy 
o zabezpečení veřejného pořádku 
omezením hluku

• projednala a schvaluje Jednací řád ko-
misí Rady městského obvodu Svinov

• schvaluje Jednací řád Rady městského 
obvodu 

• schvaluje plán oprav domovního 
a bytového fondu v majetku statu-
tárního města Ostravy se svěřenou 
správou městskému obvodu Svinov 
na l. pololetí 2011

• rozhodla podat žádost Mini-
sterstvu kultury ČR o zruše-
ní prohlášení obytných domů                                         
č.p.115,118,123,138 a 155 na Bílovecké 
ulici v Ostravě-Svinově kulturní 
památkou

• projednala a souhlasí s návrhem od-
povědi na interpelaci p.J.Planky

• rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě 
o dílo - zakázka Vnitřní vybavení mul-
timediální učebny

• projednala návrh na podnájem ne-
bytových prostor v objektu občanské 
vybavenosti Dům služeb a rozhodla 
uzavřít se současnými uživateli v 
objektu nové smlouvy

• rozhodla označit hasičskou zbrojnici 
na Jelínkově ulici nápisem HASIČSKÁ 
ZBROJNICE

• uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým 
prostorám staré hasičské zbrojnice se 
společnosti ALGOMAN s.r.o., na dobu 
určitou

• bere na vědomí žádosti o poskytnutí 
dotací na rok 2011 z rozpočtu měst-
ského obvodu Svinov

místostarostka Radmila Jančíková

Z jednání rady:

Blahopřání 
jubilantům

Fosfátování pitné vody

Rada zřídila komise

Do dalších let hodně zdraví, spokoje-
nosti a pohody v kruhu nejbližších všem, 
kteří v měsících lednu a únoru oslavili svá 
životní jubilea, přeje Komise pro občan-
ské záležitosti a Zastupitelstvo městského 
obvodu Svinov.

Leden Únor
Šolc Oldřich Krečmerová Zdeňka
Šajnarová Františka Matěj Arnošt
Sitnovová Božena Malíková Ludmila
Malíková Drahoslava Gerlochová Anna
Greplová Irena Řehák Miroslav
Richterová Helga Mieres Josef
Fučíková Věroslava Haderková Božena
Mikulka Jaroslav Benek Zdeněk

Vodovodní síť v městské části Ostrava – 
Svinov je tvořena z velké části původními 
ocelovými a litinovými řady. V důsledku 
koroze vnitřních stěn těchto řadů dochází 
k tvorbě korozních zplodin, které pak 
mohou být vyplavovány až ke spotřebite-
lům, což se projevuje žlutým až hnědým 
zákalem nebo zabarvením pitné vody. 
V této souvislosti bychom rádi upozorni-
li, že se jedná pouze o zvýšené množství 
železa, které nepředstavuje žádné zdra-
votní riziko pro spotřebitele, ale způ-
sobuje nežádoucí vizuální vzhled pitné 
vody a může přechodně limitovat její 
plnohodnotné užití. Jsme si plně vědomi 
tohoto nevyhovujícího stavu, proto jsou 
ve Svinově prováděny pravidelné a velmi 
časté proplachy a odkalování vodovodních 
řadů k zajištění přijatelné kvality vody pro 
všechny odběratele.

Z výše uvedených důvodů připravuje-
me instalaci technologického zařízení 
k dávkování fosforečnanů do pitné vody.  
Tato chemická úprava zajistí inhibici ko-
rozních zplodin v potrubí a následně 
zamezí dalšímu postupu koroze a uvolňo-
vání korozních zplodin do vody. Tato 
úprava nepředstavuje žádné nežádoucí 
vedlejší změny v kvalitě dodávané pitné 
vody, ani žádné jiné omezení jak k pitným 
účelům, tak i v běžném užití vody v domác-
nosti.

Ošetřená oblast je dána tlakovým pás-
-mem TP 1 Ostrava – Svinov a je ohrani-

Rada městského obvodu Svinov svým 
usnesením č. 73/5 dne 31. 1. 2011 zřídila 
komise a jmenovala jejich předsedy 
a členy:

Komise pro kulturu, mládež a sport
předsedkyně: Jana Štekbauerová

členové: Denis Hampel, 
Dana Kohutová, Mgr. Miroslava Rutarová, 
Mgr. Lenka Rokytová, Kateřina Bučková, 
Mgr. Iveta Komorášová, Ingrid Pítrová, 
Mgr. Martin Kovalský, 
Ing. Hana Trtílková, Dana Košařová

Komise pro občanské záležitosti
předsedkyně: Ing. Jiřina Broulíková

členové: Eliška Němcová, 
Blanka Šimunská, Vlasta Michníková, 
Anna Vrbková, Anna Gerlochová, 
Ing. Jan Vašek, Mgr. Svatava Jasková, 
Svatava Jašková, Marie Čomová, 
Táňa Kotarová, Jaroslava Pustějovská

Komise výstavby, územního 
plánování a životního prostředí
předseda: Ing. Tomáš Pastrňák 

členové: Ing. Pavel Kotara, 
Ing. Pavel Mitura, Ing. Roman Bonk, 

čena ulicemi Elektrárenská, Tichá, Dr. 
Grudy, Psohlavců, V Závětří, Kmochova, 
Polanecká, Zátiší, Fibichova, Bratří Sed-
láčků, F.A.Rýšových, Bílovecká. Zahájení 
dávkování předpokládáme k 1. 4. 2011.

Před zahájením dávkování bude nutné 
provést řádné odkalení celého systému. 
Vzhledem k významným změnám v rych-
losti a směru proudění vody v jednotlivých 
řadech může dojít k  dočasnému zakalení 
vody. V tomto případě bychom Vás chtěli 
poprosit o pochopení nutnosti provedení 
těchto zásahů. V případě zhoršené kvality 
dodávané vody oznamte tuto skutečnost na 
dispečink Ostravských vodáren a kanali-
zací a.s. na bezplatnou telefonní linku 800 
202 700. Naši pracovníci budou připra-
veni tyto provozní události okamžitě řešit 
a zajistit dodávku pitné vody v přijatelné 
kvalitě v co nejkratší době. O přesném 
termínu zahájení i délce odkalování budete 
dodatečně s předstihem informováni 
vyhlášením v místním rozhlase.

Věříme, že opatření výrazně přispěje 
ke zlepšení kvality vody v oblasti a k vyšší 
míře spokojenosti se službou dodávky 
pitné vody.

Jakékoliv dotazy k výše uvedenému 
sdělení Vám můžeme zodpovědět na tel. 
čísle 597 475 510, nebo na mobilním tele-
fonu 728 778 939.

Karel Waliszewski
technolog pitné vody

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Eduard Dvorský, 
Ing. Pavlína Kuráňová, Bc. Aleš Kubala, 
Ing. Ivan Harazim, Ing. Tomáš Mužík

Komise bytová
předseda: Jaromír Ivan

členové: Josef Blažek, Lumír Němec, 
Eliška Tomaščiková, Ing. Petr Zdražil, 
Antonín Novák, Monika Knedlová

Komise sociální
předseda: Ing. Juraj Chomič

členové: MUDr. Jiřina Tvrzová, 
Leona Hrdinová, Dana Elena Knopová

Komise veřejného pořádku
předseda: Zdeněk Popek

členové: Miroslav Gerloch, Jan Lakatos, 
Josef Korpas

Komise grantová
předsedkyně: Ing. Simona Bonková

členové: Ing. Radim Smetana, 
RNDr. Jiřina Kábrtová, 
Ing. Zuzana Kotarová, Ing. Zbyněk Planka
Ing. Tomáš Pastrňák, Ing. Juraj Chomič, 
Oldřich Dolák, Jindřich Víšek



v tis. Kč

PŘÍJMY celkem 35 042

   z toho BĚŽNÉ daňové 4 025

                              nedaňové (poskytované služby, 
                              pronájmy)

13 623

               DOTACE 17 344

               KAPITÁLOVÉ (prodej pozemků) 50

FINANCOVÁNÍ /převod z r.2010  
                               - volné zdroje

1 446

                               - účelově vázané  prostředy 710

CELKOVÉ ZDROJE 37 198

   z toho BĚŽNÉ   36 388

               KAPITÁLOVÉ 810

Členění běžných výdajů

Plato- energie 257

Silnice, pozemní komunikace, doprava-opravy, údržba, 
značení

1 600

Příspěvek Technický dvůr 9 167

Příspěvek Základní a mateřské škole 6 578

Příspěvek Základní uměleká škola 100

příspěvky a dotace jiným oraganizacím 150

Kultura, rozhlas, sdělovací prostředky 363

Bytové hospodářství 4 169

Pohřebnictví-náklady na pohřby 6

Komunální služby-pozemky, el. Energie 143

Záležitosti bydlení j.n.-narušené stavby 20

Sběr a svoz komunálních odpadů 22

Požární ochrana 210

Zastupitelstvo 1 250

Dům služeb-provoz, služby, opravy 256

Správa 2 675

Bankovní poplatky 25

Pojištění majetku 182

Odvod DPH 230

Výdaje na platy včetně pojištění 8 985

Celkem 36 388

Členění kapitálových výdajů

Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Kuršova 340

Projektová dokumentace rekonstrukce části MK 
Bří Sedláčků

140

Projektová dokumentace rozšíření park. míst ul. Rošického 230

Výstavba sportovního hřiště ul. Rošického 100

Celkem 810

Rozpočet městského obvodu 
Svinov pro rok 2011

Zahájena sbírka na útulek 
pro nalezené psy 
v Ostravě-Třebovicích
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Za účelem spolufi nancování útulku pro nalezené psy 
v Ostravě-Třebovicích byla ke dni 1. březnu 2011 zaháje-
na veřejná sbírka. 

Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných 
psů, čekajících v útulku na své nové majitele, na pána, 
který je bude mít rád a bude jim věnovat náležitou péči, 
mohou až do 30. ledna 2014 přispět libovolnou fi nanční 
částkou na účet č.  

110189 – 1649297309 / 0800.  

Za peníze, pořízené z této veřejné sbírky, budou po-
řízeny potřeby pro psy. Každý příspěvek, který umožní 
zmírnit následky spojené s nedobrovolným pobytem 
nejlepšího přítele člověka v útulku, je velkou pomocí 
a Městská policie Ostrava jako provozovatel útulku, za 
ni děkuje.

O útulku

Útulek pro nalezené psy byl v Ostravě-Třebovicích 
zřízen v roce 1998. Jeho provozovatelem je Městská po-
licie Ostrava a vlastníkem město Ostrava. Jeho kapacita 
je 149 kotců, z toho 119 kotců je určeno pro zdravé psy, 
ostatní kotce jsou vyhrazeny pro umístění v karanténě 
pro nově přijaté nebo nemocné psy. 

Pokud je pejsek přijat do útulku, je mu poskytnuto 
veterinární ošetření. Veterinář zjistí zdravotní stav nale-
zeného pejska, provede odčervení, vakcinaci, ošetří zra-
nění a provede další potřebná opatření. Po nezbytném 
zajištění veterinární péče jsou psi umístěni do karan-
ténních kotců, kde zaměstnanci denně sledují zdravotní 
stav zvířat a veškeré změny, které mohou mít vliv na 
řádný výkon veterinární péče. O všech psech, umístě-
ných v útulku je vedena přesná evidence. Do praxe byly 
zavedeny mikročipy k označení psů, kteří prošli branami 
útulku, což značně usnadnilo jejich další identifi kaci 
a případně nalezení zákonného majitele psa. Cílem 
útulku je poskytnutí maximální možné péče všem svým 
„svěřencům“.  Tuto péči zajišťují právě zaměstnanci 
Městské policie Ostrava na úseku péče o nalezené psy.

Útulek však neslouží k trvalému umístění zvířat nebo 
k jejich odchovu. Snahou zaměstnanců je po nezbytném 
ošetření předat psy, jejichž majitele se nepodaří zjistit, 
do pěstounské péče. Nalezení psi jsou ve správě města 
Ostravy šest měsíců. Po tuto dobu si může zájemce 
převzít psa pouze do opatrovnictví, a pokud se v této 
ochranné lhůtě ozve původní majitel, musí mu být 
pejsek vrácen. To se stává jen v ojedinělých případech, 
protože pokud má o psa majitel skutečně zájem, ozve 
se do týdne po jeho ztrátě. Jestliže by tento případ ale 
skutečně nastal, musí původní majitel, osvojiteli uhradit 
vzniklé náklady, které byly spojeny s chovem psa. 
Po uplynutí ochranné lhůty, která se započítává od dne, 
kdy byl pes nalezen, se osvojitel stává právoplatným 
majitelem psa. 

Od počátku prošlo útulkem v Ostravě-Třebovicích 
již více než 15 000 psů (přesně 15 212 ke dni 28.2.2011). 
Na 5 600 se jich vrátilo zpět ke svému právoplatnému 
majiteli, neboť se pouze ztratili nebo zaběhli, téměř 
7 500 pejsků našlo nové majitele. Ostatní bohužel to 
štěstí neměli, na 1 600 psů muselo být utraceno nebo 
uhynulo mj. na následky špatného zacházení, zranění či 
nemocí.
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Majitelé psů – pozor! Velikonoční pořad 
bohoslužeb 
v kostele Krista 
Krále 

JARNÍ SBĚR 
VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

Poplatek ze psů je 
splatný nejpozději do 
31. 3. 2011. Můžete jej 
uhradit v hotovosti v po-
kladně Úřadu městského 

obvodu Svinov nebo na účet městského 
obvodu Svinov č. 1649332389/0800 
s příslušným variabilním symbolem.

Poplatek ze psa se platí ze psů starších 
3 měsíců. 

Sazby poplatku
a)  pes chovaný 

v rodinném domě 200,--Kč
b)  druhý a další pes chovaný 

v rodinném domě 1.500,--Kč
c)  pes chovaný 

v bytovém domě 1.500,--Kč       

• Květná neděle (17.4.)

Připomínka vjezdu Pána Ježíše 
do Jeruzaléma - svěcení ratolestí,

mše sv.: 8,00 a 10,00 h.

• Zelený čtvrtek (21.4.)

Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zatčení,

mše sv.: 18,30 h. a následná adorace 
do 21,00 h.

• Velký pátek (22.4.)

Ježíš umírá na kříži za záchranu celého
světa - den přísného postu jako výrazu 
vědomí vlastních hříchů,

obřady Velkého pátku: 18,30 h.

• Velká (Bílá) sobota (23.4.)

Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní 
hrobce, vchod je zavalen kamenem 
a hlídán římskými vojáky, 

možnost modlitby u „Božího hrobu“: 
8,30 – 19,30 h.
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 
20,00 h.

• Neděle - slavnost Vzkříšení 
Páně (24.4.)

průvod vzkříšení a slavná mše sv.: 
8,00 h.
slavná mše sv.: 10,00 h.

(svěcení pokrmů a velikonočních beránků)

• Velikonoční pondělí (25.4.)

mše sv.: 8,00 h.

Srdečně zvu každého, aby z výše nazna-
čené nabídky bohoslužeb velikonočních 
svátků načerpal vnitřní sílu k překonávání 
všech forem destrukce a zla ať už v rovině 
společenské nebo osobní. Život nikdy 
nebyl, není a ani nikdy nebude jednoduchý 
a bezproblémový. To ostatně víme všichni. 
Každý člověk musí často a někdy i hodně 
bolestně čelit silám, které chtějí defor-
movat kvalitu jeho života. A právě toto 
pozvání k prožití křesťanských velikonoc 
chce být nabídkou k načerpání jistoty, že 
nejsme Pánu Bohu lhostejní a že nám stojí 
blízko se svou ochranou a pomocí. V tomto 
smyslu přeji všem svinovským požehnané 
prožití velikonočních svátků. 

P. Jan Larisch, 
farář řk. farnosti Svinov

Sdělujeme občanům, že přistavení kon-
tejnerů pro sběr velkoobjemového komu-
nálního odpadu v městském obvodu Svinov 
se uskuteční ve dnech od 26. 4. – 29.4. 
2011, a to dle níže uvedeného rozpisu.

V rámci městského systému je nutné 
prioritně zajistit svoz směsného komunál-
ního odpadu (odpadu z kontejnerů a po-
-pelnic) 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 občanům 
v jednotlivých městských obvodech.

Kontejnery nejsou určeny pro stavební 
suť!  Na tento druh odpadu je určen kon-
tejner, který je umístěn v areálu Technic-

26.4.2011 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

přistavení  do 10,00 ul. Lelkova                                                  konec komunikace (parkoviště)

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

27.4.2011 ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)

odvoz nejdříve v 8,00 ul. Bílovecká mezi domy  čp. 115  a 117       

 ul. Stanislavského naproti domu čp. 582

27.4.2011 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68

přistavení do 10,00 ul. F. a A. Ryšových křižovatka ulic F.a A. Rýšových a  V Dubí

 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

28.4.2011 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

 odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční naproti Rybaspolu

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

 28.4.2011 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

přistavení do 10,00 ul. E.Rošického u křižovatky s ul. E.Trioletové        

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

29.4.2011 ul. E.Rošického před domem čp. 1072/2 - obratiště

odvoz nejdříve v 8,00 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb        

ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb        

d)  druhý a další chovaný 
v bytovém domě 2.250,--Kč

e)  pes využívaný 
při podnikatelské činnosti 1.500,--Kč

f)  druhý a další využívaný 
při podnikatelské činnosti 2.250,--Kč

g)  pes, jehož držitelem 
je poživatel důchodu 120,--Kč

  (důchod invalidní, starobní, vdovský, 
vdovecký, sirotčí - jako jediný zdroj 
příjmů)

h) druhý a další pes 
pro poživatele důchodu 300,--Kč

Další informace k poplatku ze psa 
Jana Pušová, 
ÚMOb Svinov, tel. 599 421 033, 
e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz

kého dvoru. Stavební suť je přijímána 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, 
provozovaných společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. Tato služba je poskytována občanům 
Statutárního 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, Ostrava - Kun-
čice.

Ing. Pavel Mitura - ředitel TD 
Ostrava-Svinov

KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY:



Velikonoce v Husově sboru „Čtvero ročních 
období“ JARO

Usměvavé lyžování

• 17. dubna  2011     10:15    
Květná neděle 

• 21. dubna  2011     18:00    
Zelený čtvrtek 

• 22. dubna  2011     18:00    
Velký pátek – obřad vysílá v přímém 
přenosu Česká televize

• 24. dubna  2011     10:15    
Boží hod velikonoční 

Velikonoce jsou tradičně nejvýznam-
nějšími křesťanskými svátky. Sledujeme 
v nich pečlivě Ježíšova slova i životní 
příklad. Atmosféra těchto dnů je zvláštní, 
citlivá, směřuje do hloubky, kterou my 
umíme těžko postihnout svým rozumem 
a smysly. Přesto se pokoušíme nahlédnout 
do událostí, které vedou přes utrpení 
a smrt Krista k Jeho vzkříšení.

Letos bude náš obřad na Velký pátek 
v přímém přenosu vysílat Česká televize – 
program ČT2. Je to pro naše společenství 
pocta i odpovědnost, že v jeden z nejvý-
znamnějších křesťanských svátků budou te-
levizní diváci spolu s námi, shromážděnými 
v Husově sboru ve Svinově, moci prožívat 

a zakoušet tajemství kříže. Středem obřadu 
jsou jako každoročně zpívané pašije podle 
Janova evangelia, tedy příběh o soudu, 
mučení a ukřižování Ježíše Krista. Snad 
tato pobožnost osloví věřící i další, kterým 
není poselství kříže lhostejné. Jistě k tomu 
napomůže i pěkný a důstojný interiér 
našeho sboru, který byl loni vymalován. 
Poděkování proto patří ještě jednou jak 
svinovským zastupitelům, kteří za tímto 
účelem poskytli  fi nanční dotaci, tak i všem, 
kteří se buď přímo podíleli na výmalbě, 
nebo pomáhali při úklidových pracích.

V pátek 27. května se připojíme k akci, 
která nese název Noc kostelů. Ve večer-
ních a nočních hodinách bude Husův sbor 
otevřen všem příchozím . Návštěvníci se 
mohou seznámit s historií Církve česko-
slovenské husitské ve Svinově od počátků 
až do současnosti, zazní i duchovní hudba 
apod. Bližší podrobnosti o programu bu-
dou včas zveřejněny na vývěsce či na webu 
http://www.nosvinov-polanka.hys.cz/. 

Přeji všem pěkné Velikonoce a do nad-
cházejících jarních dnů radost, pokoj 
a pohodu.

Tomáš Chytil – farář 
Církve československé husitské

Příznivci a návštěvníci koncertů Sva-
továclavského hudebního festivalu a du-
chovní hudby vůbec budou jistě potěšeni 
čtveřicí jarních koncertů z cyklu Čtvero 
ročních období.

Kostel Krista Krále v Ostravě - Svinově  
je již tradičně koncertním místem Svato-
václavského hudebního festivalu a rovněž 
pravidelný cyklus Čtvero ročních období 
si zde vybudoval své pevné místo. Nejen 
pro vděčné svinovské  publikum připravili 
organizátoři na sobotní posvečer (30. 4. 
2011, 18:00 hodin) vystoupení  Pěvec-
kého sdružení moravských učitelů 
(PSMU). Program koncertu tvoří široká 
škála sborových skladeb od renesance až 
po kompozice 20. století. Za dirigentský 
pult se postaví sbormistři Jiří Mátl a Jiří Ši-
máček. Vybrané skladby doplní překrásný 
zvuk nově zrekonstruovaných svinovských 
varhan, pro něž bude tento večer premiéro-
vý. Varhanní doprovod - Lukáš Kubenka. 

Cena vstupného je 150,- Kč pro dospělé,
 studenti, důchodci a ZTP je mohou vy-
slechnout za 80,- Kč. Děti do 10 let mají 
vstup zdarma.

Koncert se koná za fi nanční podpory 
statutárního města Ostravy a městského 
obvodu Ostrava – Svinov.

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

Organizátor cyklu koncertů: 
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, fax: +420 596 203 616  
e-mail: info@shf.cz, www.shf.cz/4 

Předpodej: 
Ostravský informační servis, s.r.o.
- Nádražní 7, Moravská Ostrava 702 00, 

Tel.: 596 123 913
- Peterkova 90, Ostrava - Svinov, 

Tel.: 597 310 174
www.ostravainfo.cz 

Změna programu a účinkujících vyhrazeny!

Letos v únoru jsme se poprvé zúčastnili 
týdenního lyžařského výcviku. Každé ráno 
se autobusem vydávala skupina malých 
lyžařů na Vaňkův kopec, který se nachází 
poblíž Ostravy. Děti byly rozděleny do sku-
pin podle úrovně lyžařských dovedností. 
Nejdříve se naučily přezouvat do lyžáků, 
nasazovat přilby a po krátké rozcvičce už 
s lyžemi hurá na kopec!

O každou skupinu dětí se starali mladí 
instruktoři. Patří jim velký dík, protože se 
jim nakonec podařilo splnit cíl – zábavnou 
a hravou formou naučit děti základům 
lyžování a probudit v nich lásku k tomuto 
pěknému zimnímu sportu.

Po hodině lyžování měli malí sportovci 
připravenou svačinku, horký čaj a něco 

dobrého, aby měli dostatek sil na další ho-
dinu lyžování. Nejlepší sportovci se už dru-
hý den proháněli na velkém svahu, ostatní 
se ještě učili prvním krůčkům na lyžích, 
vyjíždět na laně a sjíždět malý kopeček.

Poslední den čekalo na malé lyžaře pře-
kvapení – velké závody. Za mohutného po-
vzbuzování diváků lyžaři závodili s plným 
nasazením. Všechny děti, které závody 
absolvovaly byly   odměněny čokoládovou 
medailí, diplomem a  první tři vítězové 
věcnou odměnou.

Prožili jsme s dětmi mrazivý, ale sluneč-
ný týden plný krásného lyžování. Všichni 
se těšíme za rok na shledanou.

Za MŠ Bílovecká
Eva Smailová, Markéta Gottvaldová 
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Proč slavíme vánoce?

Pohádkové 
dopoledne

HRAJE 
CELÁ RODINA

Vůbec nejde o březnový žert nebo omyl 
v tisku, ale o milou vzpomínku na skvělý 
zážitek z předvánočních dnů , kdy jsme se 
dozvěděli odpověď na tuto otázku.

Slavnostně vyzdobený svinovský 
kostel nás vnesl do vánoční atmosféry už 
22.12.2010, kdy jsme si domluvili schůz-
ku s panem farářem Janem Larischem, 
Th.D.V čase předvánočním, zvláště pro 
ty nejmenší naplněným očekáváním a ra-
dostí, jsme usedli spolu s dětmi všech tří 
svinovských mateřských škol do kostelních 
lavic a zaposlouchali se do působivého 
a poučného vyprávění.

Děti se na promítaných obrázcích se-
známily nejen s místem narození Ježíška, 
mohly si také prohlédnout a osahat sošky 
z betléma instalovaného, ale dosud zakry-
tého přímo v kostele, poznaly nezaměni-
telnou vůni kadidla, viděly mimo jiné 
i zlatý kalich a vůbec jsme se všichni – 
i my dospělí – dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací.

Poutavé a dětem přizpůsobené podání 
pana faráře se moc líbilo, děti zaujalo 
a bylo opravdu ticho jako v kostele.

Další velký zážitek nás čekal po výstupu 
na kůr. Děti si prohlédly interiér chrámu 
z výšky, většina z nich měla také možnost 
vidět a hlavně slyšet varhany. Poznaly sílu 
a nezaměnitelný zvuk tohoto úžasného 
hudebního nástroje. Paní varhanice nás 
doprovodila a společně jsme si zazpívali 
několik oblíbených vánočních koled.

Ve čtvrtek 10.2.2011 navštívili mateř-
skou školu Polanecká krásné princezny, 
urození princové, udatný rytíř v brnění, 
motýlci, berušky, žabky a malá čaroděj-
nice, vodník, pirát a …spousta jiných 
pohádkových bytostí včetně pohádkových 
víl, kterými byly v tento den paní učitelky. 
Ptáte se proč? No přece se konalo dětmi 
dlouho očekávané pohádkové dopoledne 
plné soutěží, her a tančení. Děti se již od 
rána scházely v maskách a rej začal velkým 
průvodem a představováním pohádko-
vých postav doprovázených pohádkovými 
písničkami. 

Děti musely projít pohádkovým lesem 
plným překážek, jako přejít přes řeku, pro-
lézt tunelem, přeskočit hlubokou propast. 
Své dovednosti si děti mohly porovnat 
v převážení pokladu z černé jeskyně, přená-
šení živé vody, skoky v sedmimílových bo-
tách, přetahováním se s loupežníky a v ji-
ných soutěžích. Radostné dopoledne pro-
vázela „mini stardance“ a také „pohádková 
superstar“ o nejhezčí pohádkovou píseň. 
Maminky a tatínkové nám připravili bo-
hatou hostinu, takže jsme se měli opravdu 
jako v pohádce – jídla a pití, co hrdlo ráčí…

* * *
Zveme Vás 

na sportovní dopoledne 
se stolním tenisem

KDY ?
3. dubna 2011 

od 10.00 -11.30 hodin

KDE ?
Autoškola Spáčil ve Svinově

Dva hrací stoly i pálky k dispozici zdarma

Zvou
Lumír Němec, Radka Jančíková, 

Jirka Vonšík

Na závěr pohádková víla přečarovala 
všechny pohádkové bytosti zpět na naše 
dětičky!!!

Věřte či nevěřte, ale bylo to přesně tak. 
Taky jsem tam byla, veselila se, jedla a pi-
la… A pak zazvonil zvonec a pohádkového 
dopoledne byl konec. Tak zase příští rok  
a zase s úsměvem a dobrou náladou!

Kolektiv Mš Polanecká

Sváteční a uklidňující pocit z této návště-
vy nás provázel ještě dlouho a celá akce 
přispěla k tomu, že děti více poznaly a po-
chopily krásnou podstatu vánočních svátků.

Vše bylo velmi dobře zorganizované, 
promyšlené, za což patří ještě jednou náš 
velký dík panu faráři Janu Larischovi, 
Th.D., který pro děti vše připravil.

My všichni se na taková podobná setká-
ní moc těšíme.

Jana Bailová, MŠ E. Rošického



Zápis předškoláků 
ve svinovské základní škole

Základní umělecká škola v Ostravě-Svinově má čestný název
Škola patří k mladším a také k menším 

základním uměleckým školám na území  
Ostravy. V únoru 2011 vstoupila do dvacá-
tého roku své existence, její velikost je 
v síti škol zapsána počtem 310 žáků. 

Během doby své existence nabízela obor 
hudební, výtvarný i taneční, v devadesá-
tých letech minulého století se profi lovala 
především sborovým zpěvem, veřejně se 
uplatnila i v oboru komorní hry dechových 
nástrojů, v posledních letech měla pozo-
ruhodné výsledky v oboru sólového zpěvu, 
nyní dominuje klavírní hra, zvýšené úsilí 
se věnuje hře komorní a instrumentálním 
souborům, zajímavé výsledky má obor 
výtvarný. V učitelském sboru pracují jako 
stálice kvalitní učitelé v oboru hudebním 
i výtvarném, taneční oddělení bylo kvůli 
rekonstrukci vhodných prostor pro tento 
školní rok zmrazen. V budově mají své 
centrum čtyři pěvecké sbory, všechny 
participují na veřejné prezentaci školy 
při festivalech, slavnostních koncertech 
a akcích zřizovatele, kterým je městský 
obvod Svinov. 

Víc než deset let působil na této škole 
hudební skladatel a sbormistr Dobroslav 
Lidmila. Ten zanechal ve škole hlubokou  
stopu svým živým muzikantstvím i svou 
osobností. Vyučoval klavírní a kytarové 
improvizaci,  dále  základům hudební 
skladby a mnoho let, až do svého onemoc-
nění v roce 2005, vedl při škole se svou 
manželkou a ředitelkou školy, PhDr. Lydií 
Romanskou Dětský pěvecký sbor Cantabo 
Ostrava-Svinov. Ten za jejich působení 
navštívil se svým programem většinu zemí 

Ve dnech 17. – 20. ledna 2011 probíhal 
na naší základní škole zápis do budoucích 
prvních tříd. 

Zúčastnilo se jej 47 dětí převážně ze 
svinovských mateřských škol, ale dorazily 
i děti z jiných částí Ostravy a  okolí. 

Pod vedením zkušených pedagogů se 
předškoláci poprvé seznámili se školním 
prostředím, vše bylo připraveno tak, aby 
i nesmělí žáci ztratili zábrany a bez obav 
komunikovali.

POZVÁNKA
Základní umělecká škola 

D. Lidmily Ostrava-Svinov

Komise pro kulturu, mládež a sport 
při městském obvodu Svinov 

pořádají

v Podkrovním sále 
ZUŠ Bílovecká 1, Ostrava-Svinov

v neděli dne 10. 4. v 17 hodin  

Podvečer s tvorbou 
D. Lidmily 

a L. Romanské
Slovo: Luděk Zenkl, Radomil Novák, 

Lydie Romanská

Dále účinkují: 
Miroslav Doležil violoncello, 

Roman Rucký klavír, 
Miloš Čížek, herec Těšínského divadla, 

pěvecká skupina Cantabo.

Vstupné dobrovolné

střední Evropy, několik let spolupracoval 
se švýcarským harfovým ansámblem města 
Lucern. Sbor kromě klasicky postaveného 
sborového repertoáru  provedl také dvě 
z Lidmilových malých dětských oper na 
libreta L. Romanské: v r. 1998 Kde mají 
slavíci sál (Medailisté) -  mj. v Divadle 
Ant. Dvořáka v Ostravě - a r. 2003 Cesta 
na boso -  mj. v Divadle Loutek  Ostrava.

Dobroslav Lidmila jako pedagog 
a sbormistr průběžně komponoval a to 
především v oboru sborové tvorby. Má 
kromě úprav mnoho parafrází na lidové 
písně, sborové skladby na texty českých 
básníků, řadu kantát, tři dětské opery 
a duchovní skladby   na podloží gregorián-
ského chorálu, mj. také Vokální mši; zpra-
coval též Křížovou cestu s názvem Čtrnáct 
zastavení na text stejnojmenné knihy své 
ženy. Z její básnické tvorby vytvořil po roce 
2000 např. vokální kantáty Odrou křestná 
a Východ nad večerem; ty  byly s dalšími 
skladbami provedeny na koncertech festi-
valu Hudební současnost v Ostravě. 

Dílo D. Lidmily má ještě další rozměr, 
řadu dosud neprovedených vokálních 
skladeb psaných v jeho vlastní kompoziční 
technice spočívající na osobitě objevených 
tonálních centrech z průsečíků alikvotních 
tónů dodekafonické řady. 

Dobroslav Lidmila byl členem Asociace 
hudebních skladatelů a vědců středis-
ka Ostrava, čestným členem pěveckého 
sboru Křížkovský Opava a in memoriam 
nositelem Ceny Bedřicha Smetany, kterou 
uděluje Unie českých pěveckých sborů. Pro 
své žáky to byl nezapomenutelný, empatic-

ký a nekonvenční učitel, pro zpěváky ná-
ročný a důsledný sbormistr, dobrý kolega 
učitelů školy - a skladatel, s jehož  tvorbou 
se nepřetržitě setkáváme na přehlídkách, 
koncertech a festivalech pěveckých sborů.

Není divu, že se škola, kde naposledy 
učil, rozhodla požádat příslušné instituce 
o užití jeho jména ve svém názvu. Požada-
vek se setkal na všech úrovních s nevšed-
ním pochopením, proto nese škola od 
počátku školního roku 2010 / 2011 čestný 
název  Základní umělecká škola Dobrosla-
va Lidmily Ostrava-Svinov. 

Osobnost Dobroslava Lidmily kolem-
jdoucím připomíná pamětní deska z dílny 
českého sochaře a medailéra Zdeňka 
Kolářského umístěná na vstupní stěně 
budovy. Na desce je portrét skladatele 
a část partitury Lidmilovy skladby Pták 
mejlák (poprvé ji provedlo Pěvecké sdruže-
ní slezských učitelek v r. 2000 při festivalu 
Bezručova Opava, který se konal pod 
heslem „S humorem do třetího tisíciletí“ – 
řídil Petr Škarohlíd).

Život a dílo Dobroslava Lidmily se uza-
vřely, paměť na milovaného učitele, dobré-
ho kolegu a spolupracovníka, přínosného 
tvůrce hudebního díla zůstává. Koncert k 
jeho nedožitým pětaosmdesátým narozeni-
nám  se uskuteční 11. května 2011 v 18 hod. 
ve svinovském kostele. Jako hosté vystoupí 
spolu se svinovskými sbory s Lidmilovými 
skladbami Smíšený pěvecký sbor Křížkov-
ský z Opavy pod vedením Karla Holeše a 
Dětské studio Ko-ko z Ostravy-Zábřehu za 
řízení Zdeňka Ševčíka a Lenky Velikovské.

Lydie Romanská

Většina dětí se prezentovala přednesem 
libovolně zvolené básničky, říkanky či 
zpěvem oblíbené písničky. 

Všechny děti si na památku odnesly 
mnoho dárečků, které pro ně připravili 
žáci základní školy, omalovánku a pamětní 
list, který jim bude tento významný den 
připomínat. 

Prvňáčci, těšíme se na Vás 1. září 
2011, kdy poprvé usednete do škol-
ních lavic! 

Mgr. Iveta Komorášová
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Víte že...

Odborná exkurze do fi rmy Huisman Konstrukce, s. r. o.
Rádi bychom touto cestou poděkovali 

vedení ZŠ Bílovecká za příkladnou dlouho-
dobou spolupráci s naší Střední průmyslo-
vou školou Ostrava – Vítkovice.

Naše strojní průmyslovka připravila pro 
děti ZŠ Bílovecká poznávací odbornou ex-
kurzi do fi rmy HUISMAN KONSTRUKCE, 
s.r.o. ve Sviadnově. Firma  se specializuje 
na vývoj, výrobu a instalaci zdvihací tech-
niky hlavně pro lodní dopravu, systémů 
pro pokládku kabelů a potrubí na mořská 

se v katastru obce Svinov nalézají tři 
přírodní rezervace – Přemyšov, Rezavka 
a Polanský les? Dnes přinášíme pár zají-
mavostí o první z nich.

PR  Přemyšov je menší lesní komplex 
s mokřadem o rozloze 30,7 ha, rozkládající 
se na jižním cípu svinovského katastru na 
hranici Polanky nad Odrou v nadmořské 
výšce 215- 237 m.

Jedná se o ojediněle zachovalou le-
vobřežní říční terasu řeky Odry, na které 
vyvěrá cca 20 drobných pramenů, které pod 
svahem vytvářejí mokřady a vodní plochy. 
Její členitost povrchu je příčinou neobvyklé 
pestrosti biotopů na malé ploše. Ze zástup-
ců fl óry zde nalezneme mokřadní olšiny 
a ve vyšších částech pak lípy, habry, jilmy  
a duby. Ve vodních partiích můžeme vidět 
leknín bílý, na březích chráněný kosatec 
žlutý a v lesním podrostu pak na jaře sně-
ženku podsněžník a česnek medvědí, pozdě-
ji pak kyčelnici žláznatou a brčál menší.

Průzkumy byla doložena přítomnost 
14 druhů savců a 80 druhů ptáků (58 zde 

dna, vrtná zařízení pro ropný průmysl, 
konstrukce zařízení lunaparků apod. Pro 
zajištění výroby  má jako jedna z mnoha 
strojírenských fi rem regionu velký zájem 
o zaměstnávání našich absolventů. V roce 
2010 tato fi rma nabízela 10 pracovních 
míst v konstrukci, technologii a přípravy 
výroby.

Návštěvou fi rmy, která se uskutečnila 
ve čtvrtek 17. 2. 2011 a zúčastnilo se jí 
38 žáků 8. a 9. tříd, jsme chtěli u dětí 

vzbudit zájem o techniku a studium strojí-
renství na naší škole, protože strojírenství 
bude především v našem kraji na trhu 
práce vždy žádaným oborem. 

Veškeré náklady na tuto akci byly hra-
zeny z projektu: Podpora odborného vzdě-
lávání středních škol Moravskoslezského 
kraje.

Věříme, že akce byla pro děti přínosem, 
a ještě jednou děkujeme všem zúčastně-
ných pedagogům.

Ing. Jiří Mlýnek
ředitel SPŠ 

Ostrava - Vítkovice

hnízdících – převážně datlovitých a zástup-
ců čeledi pěvců). Bažinné biotopy poskytují 
optimální podmínky pro hnízdění devíti 
druhů ptáků, z nichž mezi ohrožené patří 
hohol severní, chřástal vodní a sluka lesní. 
V tůních můžeme potkat čolka obecného, 
rosničku zelenou a skokana zeleného 
a hnědého.

Jaro už klepe na dveře a tak si naplá-
nujte pěknou a poučnou procházku. 
A pokud budete mít chuť,můžete se 
v půli června přidat k nám v rámci akce 
„Clean up the World“,kdy budeme uklízet 
a sekat trávu v tomto zajímavém koutku 
Svinova.

Ing. Pavel Mitura

Zvířata žijící 
v ZOO

Ve dnech 21. -24. února 2011 jste si 
mohli prohlédnout v prostorách svinovské 
základní školy práce žáků 1. – 5. ročníku 
naší  školy a jejich partnerských škol 
z Krásného Pole a Polanky nad Odrou. Vy-
stavené prezentace , zpracované na téma 
Zvířata žijící v ZOO,  jsou součástí projektu 
Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se!

A kdo vyhraje? 
Tak odpověď na tuto otázku získáte  

4. dubna 2011 v budově základní školy 
na ulici E. Rošického, kde proběhne vědo-
mostní soutěž  a při této  příležitosti budou 
vyhodnoceni autoři  nejlepších  prezentací.

Děkujeme všem žákům prvního stupně 
za aktivní účast v soutěži.

Mgr. Iveta Komorášová 
 Mgr. Marie Farkasová



Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov, 
Bílovecká 1, 721 00 Ostrava – Svinov

vyhlašuje na školní rok 2011/2012

ZÁPIS
ve dnech 2. - 20. května 2011

pondělí – čtvrtek v době od 13 do 17 hodin.

Na školní rok 2011/2012 nabízíme tyto možnosti výuky:
.........................................................................................................................................................................................................................
- pro předškolní děti: sborový zpěv, přípravnou hudební výchovu, výtvarný obor a taneční obor

- pro děti od 7 let : sólový zpěv, hru na klavír, keyboard, housle, kytaru, zobcovou fl étnu

- pro děti od 10 let: výuku hry na příčnou fl étnu, lesní roh, klarinet, elektrickou kytaru, 
   bicí nástroje, varhany, kontrabas, el. basovou kytaru  

- přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru, pedagogických 
  a fi lozofi ckých fakultách

- všem žákům nabízíme nepovinnou výuku sborového zpěvu
.........................................................................................................................................................................................................................

Zápis proběhne v budově ZUŠ v Ostravě – Svinově na Bílovecké ulici
(Škola proti kostelu – zastávka autobusu č. 37, 46 ,64 – Svinov náměstí).
Další informace poskytneme na tel. 596 966 506, 605 873 018, 

informace najdete také na internetové adrese http://zussvinov.sweb.cz
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Tradiční lidová kultura Svinova

Lidové umění je jedním z druhů ušlech-
tilých zájmů, které spojuje do jednoho cel-
ku pohybově-hravý, hudebně-poetický, 
slovesný a výtvarný projev, na který nava-
zují ostatní obory lidské činnosti a každo-
dennosti.

Proto naše ZŠ a MŠ O.-Svinov připravi-
la projekt s názvem „Tradiční lidová kultu-
ra Svinova“, který se zaměřuje na poznání 
a porozumění lidové kultuře, na probuzení 
zájmu o život obce, regionu. Tento projekt 
je podporován z fondů Evropské unie 

POZVÁNKA 
NA VÝSTAVU
ZŠ a MŠ Svinov a MOb Svinov 

vás srdečně zvou
 

na výstavu pracovních 
a slavnostních lidových krojů 

opavského Slezska, rukodělných 
výrobků místních občanů, 

výtvarných prací žáků naší školy.

Výstava se bude konat 
v Klubu důchodců ECHO ve dnech:

14.4. a 15.4. 2011 
od 14.00 do 18.00 hodin

a státního rozpočtu České republiky. Patří 
k projektu „Kulturně historické dědictví 
jako východisko pro rozvoj znalostí, schop-
ností a dovedností žáků ve vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj místních komunit“, který 
byl podpořen v Operačním programu„-
Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, 
v rámci priority „Počáteční vzdělávání“ 
a v rámci oblasti podpory „Zvyšování kvali-
ty ve vzdělávání“.

Projekt připravují žáci 9. ročníků 
pro děti 1. a 2. stupně ZŠ a realizují ho 

ve spolupráci s učiteli ve výukových hodi-
nách.

Žáci se seznamují s národopisnou ob-
lastí opavské Slezsko, ke které patří i Svi-
nov, její hudbou, tancem, lidovou sloves-
ností, krojem a tradičním řemeslem. 

Radomíra Kostková – 
koordinátorka projektu



Co nového ve svinovské škole?
 Již třetí měsíc píšeme rok 2011, úspěš-

ně jsme vykročili vstříc novému pololetí. 
Asi tou nejzajímavější událostí uplynulých 
dnů bylo otevření nové multimediální 
učebny zeměpisu a hudební výchovy. My-
slím, že snad každý žák už alespoň jednou 
učebnu navštívil a vyzkoušel si práci s in-
teraktivní tabulí, která  obohatí a zpestří 
výuku nejen zmiňovaných předmětů, ale 
i mnoha dalších. 

Uplynulé období se rovněž neslo ve 
znamení soutěží. Většina žáků 5. ročníku 
se zúčastnila školního kola Pythagoriády, ti 
nejlepší z nich pak poustoupili do okresní-
ho kola (Kristýna Šolcová, Pavlína Dudová, 
Tomáš Závada, Barbora Kojdecká, Tereza 
Domanská, Daniel Pastrňák ), nejúspěš-
nější z nich byla Tereza Domanská z V. B 
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Rekonstrukce svinovských mostů
Pod ofi ciálním názvem stavby: „Revi-

talizace přednádražního prostoru Svinov, 
II. etapa“ byla v předešlých měsících 
intenzivně připravována a projednávána 
II. etapa rekonstrukce svinovských mostů 
a přednádražního prostoru železniční 
stanice Ostrava – Svinov. Cílem projektu 
je vytvořit dopravní terminál nadregionál-
ního významu, který propojí a integruje 
vlakovou dopravu, individuální automo-
bilovou dopravu, dálkovou autobusovou 
dopravu s městskou hromadnou dopra-
vou autobusovou i tramvajovou. Projekt 
navazuje na již realizovanou rekonstrukci 
výpravní budovy svinovského nádraží, 
včetně přímého přednádražního prosto-
ru. Pro výstavbu terminálu bylo potřeba 
vzájemně koordinovat a harmonizovat 
projekty Moravskoslezského kraje (MSK) 
a statutárního města Ostravy (SMO). 

Moravskoslezský kraj se na stavbě bude 
podílet:
- vybudováním dvou okružních křižova-

tek na ulici Bílovecké, a to na sjezdu 
z ulice Opavské ve směru od Poru-
by a na křížení s prodlouženou částí 
Peterkovy ulice (u Hornbachu), v tomto 
úseku bude rovněž rekonstruována ul. 
Bílovecká, vč. přilehlých chodníků,

- rekonstrukcí silničních částí svinov-
ských mostů. 

Realizace zbývajících částí stavby, jako je 
rekonstrukce tramvajového mostu, včetně 
tramvajové trati, výstavba a přeložky inže-
nýrských sítí apod. jsou v kompetenci SMO. 

Stavba bude prováděna ve dvou fázích, 
kdy v první části bude realizována výstavba 
prodloužení dnes slepé ulice Peterkovy 
(dnes je ukončena poblíž pošty na nádra-
ží), směrem pod svinovské mosty a kolem 
Hornbachu až k ulici Bílovecké. Takto 
dostavěná ulice Peterkova bude sloužit 
jako objízdná trasa, při rekonstrukci ulice 
Bílovecké a výstavbě obou okružních křižo-
vatek. K prodloužení Peterkovy dochází 

z důvodu vybudování nového bezbariéro-
vého autobusového terminálu pod Svinov-
skými mosty (zastávky a odstavné plochy 
pro dálkové autobusy a autobusy městské 
hromadné dopravy). Zároveň s  budová-
ním tohoto dopravního propojení, bude 
docházet i k rekonstrukci kanalizace, která 
je umístěna pod ulicí Peterkovou.

Druhou fází projektu je samotná rekon-
strukce prostoru autobusových a tramvajo-
vých zastávek na svinovských mostech 
a přístupů k těmto zastávkám. Ve spojitosti 
s touto činností, bude docházet i k rekon-
strukci povrchu vozovek jednotlivých jízd-
ních pásů a to nejprve směrem do centra 
města a následně směrem do Poruby. 
Vozidlová doprava bude v tomto období 
svedena na aktuálně nerekonstruovanou 
část mostů. V souvislosti s nutným do-
pravním omezením jsme při projednávání 
kladli velký důraz na co nejmenší nárůst 
dopravy ve Svinově. Objízdné trasy proto 
byly směrovány zejména na ul. Rudnou 
a dálnici D1.

Součástí druhé fáze bude i vybudování 
bezbariérových přístupů na jednotlivá ná-
stupiště a to pomocí eskalátorů a výtahů. 
Vzhledem k důležitosti svinovských mostů 
v nadregionálním dopravním systému 
kraje a města, nebude tento tranzitní uzel 
po dobu rekonstrukce uzavřen, ale dojde 
k reorganizaci a přesunu zastávek do 
předpolí mostů (směrem do Poruby – nad 
autosalon Opel). Pohyb pasažérů, bude 
koordinován ve spolupráci s dopravním 
podnikem Ostrava.

Celkové náklady na realizaci stavby 
byly generálním projektantem odhadnuty 
na 800 mil. Kč, z čehož přibližně cca 
615 mil. Kč budou činit náklady statutární-
ho města Ostravy a cca 185 mil. Kč náklady 
Moravskoslezského kraje. Ve spojitosti 
s rekontrukcí (prodloužením) ulice Peter-
kovy, bude v místě její nové trasy na nákla-
dy města realizována související stavba – 
rekonstrukce stávající kanalizace v předpo-

kládaných nákladech 19,2mil. Kč. Všechny 
výše uvedené ceny jsou včetně DPH.

Dne 2. června 2010 došlo k podpisu 
smlouvy mezi statutárním městem Ostra-
vou a Regionální radou regionu soudržnos-
ti Moravskoslezsko a tento projekt bude 
fi nancován z fondů EU (ROP NUTS II 
Moravskoslezsko), maximálně však ve výši 
91,98 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu. Aktuální výše přiznané dotace na 
projektovou část SMO činí cca 560 mil. Kč.

Aktuální stav: 
Odborná hodnotící komise, sestavená

k veřejné zakázce na generálního doda-
vatele stavby, určila jako nejvýhodnější 
nabídku sdružení fi rem IMOS Brno a SDS 
Exmost. Toto pořadí schválila Rada města 
Ostravy i Rada Moravskoslezského kraje. 
K výsledkům veřejné zakázky byly doru-
čeny námitky společností Subterra, a.s. 
a Skanska, a.s., v současné době provádí 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS) přezkum výběrového řízení na 
zhotovitele stavby.

Objekt plata 
S projektem II. etapy revitalizace před-

nádražního prostoru Ostrava – Svinov je 
často spojován rovněž objekt tzv. svinov-
ského plata, který však nijak s projektem 
revitalizace nesouvisí ani jej nepodmiňuje. 
Jednalo se o stavbu, jehož vlastníkem 
bylo statutární město Ostrava. Stavba byla 
umístěna na soukromých pozemcích, na 
nichž připravuje jejich vlastník výstavbu 
objektu polyfunkčního charakteru. Svinov-
ské plato bylo v říjnu r. 2010 zdemolováno.

Vizualizace: 
Pohled z prodloužené ul. Peterkovy (od 

nádraží) na budoucí přestupní uzel pod 
svinovskými mosty najdete na straně 16.

 
S použitím materiálů OER MMO 

připravil člen projektového týmu pro 
přípravu stavby Ing. Tomáš Mužík

třídy. Žákyně téže třídy – Aneta Huměňan-
ská, Petra Kolková a Johana Juli se navíc 
zúčastnily i Matematické olympiády – tady 
úspěch sklidila Aneta Humeňanská. V ka-
tegorii vyšší nás v téže soutěži zastupovali 
žáci IX. B Jana Schwarzerová a Filip Mi-
keš. Všem dětem děkujeme za reprezentaci 
školy, patří jim velká gratulace.

Soutěžilo se ale také v anglickém jazyce, 
a  to hned třikrát. V obrovské konkurenci 
naši žáci obstáli se vztyčenou hlavou a roz-
hodně všichni dělali dobré jméno svinov-
ské škole. Soutěže tematicky věnované 
Harrymu Potterovi pořádané soukromou 
střední školou Ahol se zúčastnili – Adam 
Jiránek, Kateřina Langrová, Kristýna Kra-
tochvílová, Kryštof Duda, Andrea Slováko-
vá, Filip Kaplan, Jiří Besta a Leona Tišlero-

vá. Na Anglické studentské konferenci na 
Wichterlově gymnáziu nás reprezentovali 
– Lucie Turzová, Andrea Zaťková, Adam 
Jiránek a Václav Vytřas. Velký dík patří 
také Daně Kramolišové, která se na přípra-
vě soutěžní prezentace podílela, pro nemoc 
se však nakonec samotné soutěže zúčastnit 
nemohla. Do třetice si naše tři žákyně 
z 9. ročníku – Lucie Turzová, Andrea Zať-
ková a Karolína Lachová zasoutěžily v další 
soutěži s názvem Let the Technology Come 
to You, pořádané 1st International School 
of Ostrava. Nakonec nesmíme zapomenout  
poděkovat všem žákyním a žákům, kteří 
naši školu reprezentovali v turnajích ve 
vybíjené. Co říci závěrem? Jen tak dál, milé 
děti, jsme na vás pyšní!

Mgr. Alexandra Vavrošová
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Mezinárodní šachový mistr Jan Foltys5. ročník 
Memoriálu 
Marka Bílého

Před necelými třemi lety uplynulo 
100 let od narození významné svinovské 
osobnosti, šachisty Jana Foltyse, svinov-
ského rodáka. Jan Foltys se ve Svinově 
narodil 13. října 1908 v rodině známého 
lékaře MUDr. Jana Foltyse. Doktor Foltys 
si prý přál, aby se jeho syn stal lékařem, 
mladému Janu Foltysovi však učarovaly 
šachy a plně se jim věnoval. Nebylo to nic 
divného, neboť šachy byly ve Foltysově ro-
dině velmi oblíbené a hrával je na různých 
šachových turnajích také Janův starší bratr 
Miloslav, který vystudoval práva a působil 
jako soudce.

Jan Foltys se zcela oddal šachu, pro 
který byl svým mimořádným nadáním 
předurčen a stal se šachovým profesioná-
lem. Již před druhou světovou válkou pa-
třil ke špičce československého šachu. Na 
šachové olympiádě v Mnichově v roce 1936 
hrál v družstvu ČSR na první šachovnici. 
Na šachovým olympiádách ve Stockholmu 
(1937) a v Buenos Aires (1939) hrál na 
druhé šachovnici a z 53 partií odehraných 
na těchto třech šachových olympiádách ve 
22 utkáních zvítězil, ve 25 remizoval a jen 
6 partií prohrál. Jeho slibně se vyvíjející 
šachová dráha byla dotčena válkou, kdy 
se utkání na mezinárodní úrovni pořádala 
jen v omezené míře. Na turnaji v Mnichově 
v roce 1942 se Jan Foltys umístil čtvrtý 
hned za Aljechinem, Keresem a Bogolju-
bovem. Byla by to rozsáhlá práce, kdyby se 
měly zmínit všechny významnější turnaje, 
kterých se Jan Foltys zúčastnil. Ostatně 
v roce 1956 vyšla objemná publikace Jana 
Podgorného – Jan Foltys, mezinárodní 
šachový mistr, životní dílo. Jan Foltys 
zvítězil nad takovými hráči jako byl Keres, 
Najdorf, Tartakover, Gogoljubov nebo Pirc. 
V roce 1950 získal titul mezinárodního 
šachového mistra. Na pásmovém turnaji 
v Mariánských Lázních se kvalifi koval pro 
utkání v Stockholmu v roce 1952. Tam 

Jako každý rok proběhne na naší škole 
sportovně-vzpomínková akce, Memoriál 
Marka Bílého. Žáci všech ročníků se již pil-
ně připravují na sportovní utkání v sálové 
kopané a přehazované, mladší žáci poctivě 
trénují vybíjenou. Všichni chtějí co nejlépe 
obstát v utkáních a ukázat, že i oni jsou 
dobrými sportovci a reprezentanty školy 
i Svinova.

Letošní, již pátý ročník MMB se usku-
teční ve středu, 20. dubna 2011, od 
8 hodin. Soutěžit se bude v tělocvič-
nách na Bílovecké 1  a 10. Tento pro-
jekt je spolufi nancován z účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Všichni doufáme, že sportovní klání 
budou vedena v duchu fair play a celá akce 
bude úspěšná. O průběhu celého projektu 
a vítězích Vás budeme informovat v příš-
tím Svinovském zpravodaji.

Nábor do národní 
házené

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

Kdo má zájem o ryze český sport – ná-
rodní 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 hod.
    pátek 15.00 – 16.30 hod. 

Starší žákyně (13-15 let) 
– pondělí, středa, pátek 16.00 – 17.30 hod.

Mladší žáci (8-12 let)      
– úterý, čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.

Starší žáci (13-15 let)      
– úterý, pátek 17.30 – 19.00 hod.

Dorostenci (15-18 let)     
– úterý, pátek 17.30 – 19.00 hod.

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 !!!
TJ Sokol Svinov

oddíl národní házené

však již nejel, neboť přišla zákeřná nemoc 
a 11. března 1952 Jan Foltys umírá na leu-
kémii ve věku 43 let, kdy měl jako šachista 
nejlepší léta teprve před sebou. 

Stále mám šachové fi gurky, s nimiž 
podle otcova vyprávění hrál jeho strýc ve 
30. letech minulého století v ostravském 
hotelu Palace simultánní partii s mistrem 
světa Aljechinem. Kdysi s nimi hrával také 
Jan Foltys. Foltysův dům stál v sousedství 
našeho domu (tyto vily v blízkosti svinov-
ského nádraží byly zbořeny v 70. letech při 
výstavbě svinovských mostů). Když šachis-
ta Jan Foltys zrovna necestoval po světě na 
turnajích a hloubal v zahradní besídce nad 
šachovnicí, nikdy neodmítl zahrát si partii 
se sousedovým klukem. Tak si můj otec 
mohl zahrát šachy s uznávaným a úspěš-
ným šachistou.  Později, ve 40. letech, 
když otec pracoval v holičství a kadeřnictví 
u svinovského nádraží, často tam sehrál 
s Foltysem partii než mistra oholili nebo 
ostříhali. Sešlo-li se více hráčů, neodmítl 
Jan Foltys sehrát i několik partií současně 
naslepo.

I když Jan Foltys zemřel před takřka 
60 lety, jeho jméno je v šachovém světě 
dobře známo. Foltysova šachová tvorba 
je stále součástí šachové literatury a odka-
zy na ni jsou na internetu dostupné ve 
světových jazycích. Nešlo o osobnost regi-
onálního významu, ale o osobnost, která 
se ve svém oboru prosadila v mezinárod-
ním měřítku. Bez nadsázky lze říct, že 
mezinárodní šachový mistr Jan Foltys je 
nejznámějším svinovským rodákem. Četné 
odkazy na jeho jméno, které neupadlo v za-
pomění, to dokazují.  Před dvěma lety 
uplynulé jubileum – 100 let od narození 
Jana Foltyse je příležitostí, aby jeho jméno, 
osobnost a šachové dílo byly v jeho rodišti 
a místě, kde žil, vzpomenuty. 

JUDr. Aleš Uhlíř
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Národní házená ve Svinově

TJ Sokol Svinov, 

oddíl národní házené
Rozlosování I.ligy - jaro 2011
 10.4.2011 15:00 Svinov  - Dobruška
 17.4.2011 14:00 Brno   - Svinov
 23.4.2011 16:00  Svinov  -  Příchovice
 24.4.2011 10:30 Svinov -  Nezvěstice
 1.5.2011 15:00 Svinov - Stará Ves
 7.5.2011 16:00 Plzeň      - Svinov 
 8.5.2011 10:30 Čakovice - Svinov 
 15.5.2011 15:00 Svinov - Krčín
 21.5.2010 16:00 Nýřany - Svinov 
 22.5.2010 11:00 Přeštice - Svinov 

Rozlosování mládežnických družstev 
ještě není známo. Všechny informace 
možno nalézt na našich internetových 
stránkách: www.hazenasvinov.cz 

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

Výbor oddílu národní házené

V soutěžním ročníku 2010/2011 výbor 
oddílu přihlásil do soutěží pořádaných 
Svazem národní házené 8 družstev – 5 
mužských (mladší žáci, starší žáci, doros-
tenci, muži A a muži B) a 3 dívčí družstva 
(mladší žačky a starší žačky A a B).

V podzimní části soutěže naše družstva 
odehrála  rekordní počet 70 utkání, z toho 
36 zápasů na domácím hřišti a  34 zápasů 
na hřištích soupeřů.  Naše družstva k utká-
ním na hřištích soupeřů procestovala cca 
6.000 km, což oddíl stálo nemalé fi nanční 
prostředky na cestovné.

Jak si vedly jednotlivé družstva:
Letos nám dělají  radost  jak mládežnic-

ká družstva, tak ligové družstvo dospělých. 
Tři družstva mládeže se po podzimní části 
soutěže pohybuje na příčkách znamenající 
postup na Mistrovství nebo Pohár ČR. 
Doufáme, že tyto příčky družstva minimál-
ně udrží a postoupí na uvedené turnaje, 
které znamenají zápolení s nejlepšími 
týmy v České republice. To by jistě přispělo 
k dalšímu výkonnostního růstu hráčů 
a hráček. Oproti loňské sezóně se daří 
ligovému družstvu mužů, které v podzimní 
části soutěže získalo stejný počet bodů jako 
za celou loňskou sezónu. Bohužel nám z 
kádru odešli z osobních důvodů dva mladí 
kluci, kteří byli dlouhodobě připravováni a 
zapracovávání do ligového kádru. 

Mladší žačky (v soutěži 5 družstev) 
– trenéři Klára Benešová, Jana Fialová  
– bilance:  
 1. místo 8   0   0  131:39   16 bodů
– nejlepší střelkyně: Leona Tišlerová 42 

branek, Hanka Hoangová 37 branek

Starší žačky A (v soutěži 6 družstev)
– trenéři Kateřina Strnišťová, Tomáš 

Strniště  
– bilance:  
 2. místo 7   0   3  205:127 14 bodů

– nejlepší střelkyně: Katka Strnišťová 87 
branek, Kateřina Navrátilová 59 branek 

Starší žačky B (v soutěži 6 družstev)
– trenéři Klára Benešová, Jana Fialová  
– bilance:  
 4. místo 3   0   7  104:139 6 bodů
– nejlepší střelkyně:  Leona Tišlerová  29 

branek

Mladší žáci (v soutěži 8 družstev) 
– trenér Zdeněk Kadlčík, vedoucí druž-

stva - Jana Geletová  
– bilance:  
 2. místo 5   0   1  102:93 12 bodů
– nejlepší střelci: Radim Kratochvíl 89 

branek

Starší žáci (v soutěži 6 družstev) 
– trenéři Michal Lach a Aleš Matoušek  
– bilance:  
 4. místo 3   1   6  148:191  7 bodů
– nejlepší střelci: Hoang Noc Minh 69 

branek, Pham Lukáš 26 branek 

Dorostenci (v soutěži 6 družstev) 
– trenéři Karel Schwarzer a Bohuslav 

Mlčák  
– bilance:  
 3. místo 5   1   4  187:150   11 bodů
– nejlepší střelci: Tomáš Mikysek 104 

branek, Marek Lach 29 branek 

Muži B (v soutěži 3 družstva) 
– trenéři Karel Schwarzer a Bohuslav 

Mlčák  
– bilance:  
 2. místo 2   0   4  90:96 4 body

Muži A (v soutěži 12 družstev) 
– trenér  Milan Beneš 
– bilance:  
 2. místo 9   1   2  252:199 19 bodů
– nejlepší střelci: Horáček Vít 92 branek, 

Tománek Jiří  88 branek, Beneš Vojtěch 
55 branek  

Zimní příprava všech družstev probíhá 
pro všechny složky 2x týdně v tělocvičnách 
Základní školy ve Svinově.V zimním obdo-
bí se všechny družstva zúčastnily minimál-
ně 2 přípravných turnajů v halách. Mladší 
žačky se po kvalitních výkonech na těchto 
turnajích probojovaly na Zimní halové 
mistrovství ČR, které se na konci března 
uskuteční v Litvínově.

V jarní části sezóny, která začíná 
10.dubna 2011,  nás opět čeká velká porce 
utkání. Rozlosování I.ligy najdete v tomto 
hlasateli. Rozlosování mládežnických 
týmů zatím nebylo zveřejněno. Všechny 
informace o dění v oddíle najdete na naší 
internetové stránce www.hazenasvinov.cz

 Na začátku letošního roku nám Svaz 
národní házené přidělil pořadatelství Mis-
trovství České republiky v kategorii 
mladších žaček. Tato akce se uskuteční 
ve dnech 17.-19.června v areálu házen-
kářského hřiště na Stanislavského ulici. 
Mistrovství se zúčastní 6 týmů, z každé 
oblasti postupuje vítěz  kategorie mladších 
žaček. Pevně věříme, že si účast zajistí i 
družstvo našeho oddílu – zatím k tomuto 
cíli mají dobře nakročeno. Daří se i dalším 
mládežnickým týmům, které mají šanci 
postoupit na Mistrovství nebo Pohár ČR 
(mladší žáci, starší žačky, dorostenci).  

Jak jsem již v úvodu naznačil, provoz 
všech družstev nás stojí nemalé fi nanč-
ní prostředky. Je na místě poděkovat 
Statutárnímu městu Ostrava, městskému 
obvodu Svinov a všem sponzorům za po-
skytnutí účelových dotací a darů v loňském 
roce. Chceme touto cestou požádat i další 
svinovské fi rmy a podnikatele o fi nanční či 
materiálové  příspěvky našemu oddílu. 

Všem našim fanouškům děkujeme za 
přízeň a těšíme se na Vaši podporu i v roce 
letošním.

Zbyněk Planka
TJ Sokol Svinov,

oddíl národní házené
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Sklenářství
Mihalková Jana

Polanka, Za Podjezdem 1023
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provádí:

• ZASKLÍVÁNÍ • 
• RÁMOVÁNÍ • PASPARTOVÁNÍ •

• PRODEJ OBRAZŮ •

Vyrábí: 

• NÁBYTKOVÉ SKLO • 
• VRTÁNÍ • BROUŠENÍ• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: 596 931 103

N A B Í Z Í M 
sazenice – matečnice 

krásných trvalek 
v kontejneru 2 - 4 l.

Denivky, čechravy, pivoňky, fl oxy, 
hosty a mnoho dalších. 

Seznam s obrázky zašlu na Váš e-mail.
Tel.: 603 267 059

Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov 
nabízí k prodeji 

pozemek parc. č. 1913/17, orná půda, 
o celkové výměře 1.708 m2, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava. 
Pozemek se nachází v lokalitě ulice Dr. Kudely, 

nedaleko ulice Rudné. 
Sousedí s rodinnými domy, v okolí se rozprostírají 

zemědělské pozemky. 

Pro bližší informace 
volejte tel. č. 599 421 042, 

pí Gužíková, 
odbor fi nancí a správy majetku.



P O Z V Á N K A
Komise pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb Svinov 

ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov 
pořádá 

VELIKONOČNÍ DÍLNY
ve dnech 14. dubna 2011 

v době od 14:00 do 16:00 hodin 
ve školní jídelně základní školy na ulici E. Rošického 

a
19. dubna 2011 v době od 14:30 do 16:30 hodin 

ve školní jídelně na ulici Bílovecká 10.

Přijďte si vytvořit vlastní velikonoční ozdoby

15

BrusleníLyžařský výcvik
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