
Školní rok 2010/2011 se blíží ke svému 
konci. Žáci školy po celoročním snažení 
mají uzavřené hodnocení v jednotlivých 
předmětech a v termínu 20. až 24. června 
se účastní většina žáků školy ozdravných 
pobytů v Beskydech a Jeseníkách. Žáci 4.B 
vyhráli v prvním pololetí  l. místo v soutěži 
- „Biodiverzita“ vyhlášené MŽP. Cena 
předaná bývalým ministrem životního 
prostředí ing. Drobilem ve výši 100 000 Kč 
bude využita na fi nancování ozdravného 
pobytu pro žáky této vítězné třídy ve Špin-
dlerově Mlýně.

V uplynulém 
školním roce 
došlo k dalšímu 
zkvalitnění prostor 
pro výuku žáků. 
Hlavní budova 
ZŠ Bílovecká 10 
byla v období od 
listopadu do ledna 
tohoto šk. roku 
rekonstruována 
v části půdy, kdy 
do těchto nevyuži-
tých prostor byla 
vestavěna nová 
multimediální učebna zeměpisu a hudební 
výchovy. 

Celkové fi nanční náklady na stavbu 
činily 5.739 tis. Kč. Tento projekt pod 
názvem „Vestavba multimediální učebny 
pro výuku zeměpisu a hudební výchovy na 
ZŠ Bílovecká 10“ byl fi nancován z 92,5 % 
z dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální 
rady soudržnosti Moravskoslezsko v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS 
II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Předfi -
nancován a spolufi nancován byl statutár-
ním městem Ostrava.

V období hlavních prázdnin se uskuteč-
ní 1. etapa oprava sociálního zařízení 
u školní jídelny.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem úspěšným žákům a žákyním, kteří 
reprezentovali naši školu. V řadě soutěží 

obsadili čelní místa, díky přípravě, kterou s 
vyučujícími a mnohdy i rodinnými přísluš-
níky uskutečnili.

Za to, že naše základní škola je taková 
jaké je, patří dík i Vám, zákonným zástup-
cům dětí. Vždyť jen v tomto školním roce 
přibylo od září 21 nových žáků. Současný 
počet 335 žáků ZŠ je nejvyšší od roku 
1989. Také v chování žáků nezaznamená-
váme větší problémy. Asi je to také díky 
dobré spolupráci Vás, spoluobčanů, rodi-
čů, učitelů a v neposlední řadě také vedení 
městského obvodu, který o výchovu mladé 
generace pečuje.

V posledním týdnu měsíce června bude 
46 šestiletých dětí pasováno na školáky. 

Tyto děti budou 1. září nastupovat do první 
třídy základní školy. Uvolní tak místa no-
vým dětem, jejichž rodiče projevili zájem 
o umístění svých dětí do našich budov 
mateřské školy. Bohužel přihlášených dětí 
k předškolnímu vzdělávání bylo v době 
konání zápisu do MŠ 69. Podle předem 
stanovených kritérií bylo ve správním říze-
ní přijato právě jen tolik dětí, kolik jich od 
1. 9. 2011 nastoupí do ZŠ a uvolní tak místa 
v mateřské škole. Již několik let je kapacita 
157 dětí v naší MŠ plně obsazena. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem 
krásné prožití letních měsíců a těším 
se na spolupráci v příštím školním roce 
2011/2012,  ve kterém  bude fi nišovat pří-
prava na oslavy stého výročí založení české 
měšťanské školy ve Svinově.

Zdeněk Ivančo

14. června 2011

Prázdniny se už blíží
Zbytečně vydané milióny

Upozornění na nový postup 
při vymáhání pohledávek místního 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů
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Vítání občánků
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• souhlasí s provedením plošného me-
tanscreeningu v rámci projektu“Kom-
plexní řešení problematiky metanu ve 
vazbě na stará důlní díla v Moravsko-
slezském kraji“  

• projednala žádost TJ Sokol Svinov 
o stanovení tréninkových hodin oddílu 
volejbalu v tělocvičně ZŠ Bílovecká 10

• souhlasí s návrhem úpravy odvodnění 
vodoteče Mlýnka  spol.AWT Rekulti-
vace a.s. 

• rozhodla zaslat výzvu k podání ceno-
vých nabídek na akci oprava povrchu 
ulice Hradecká vč. chodníku

• schválila zřizovací listinu Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů

• doporučuje Zastupitelstvu městského 
obvodu Svinov schválit celoroční hos-
podaření MOb Svinov za rok 2010

• vzala na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1-3/2011

• rozhodla zaslat výzvy k podání ceno-
výh nabídek na opravy povrchů 
a odvodnění místních komunikací 
III. třídy v Ostravě-Svinově

• projednala rozhodnutí Ministerstva 
kultury České republiky a rozhodla 
podat rozklad proti tomuto rozhod-
nutí - prohlášení obytných domů na 
Bílovecké ulici kulturní památkou

• projednala cenové nabídky na reali-
zaci akce Detailni řešení výjezdu z ul. 
Polaneká na starou cestu Polanecká - 
cyklistická stezka

• projednala přijetí fi nančního daru na 
dokrytí dotace TJ Sokol Svinov oddílu 
národní házené na pořádaní vrchol-
né soutěže „Mistrovství ČR v částce 
5000Kč  od starostky Ing. Evy Poštové  

• rozhodla zaslat výzvu na zpracování 
projektů revitalizace budovy Technic-
kého dvora v Ostravě-Svinově a zdrojů 
tepla a ústředního vytápění

místostarostka Radmila Jančíková

Z jednání rady:

Vítání občánků

Zbytečně vydané milióny

Upozornění na nový postup při vymáhání 
pohledávek místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Komise pro občanské záležitosti ve 
spolupráci s matrikou připravila dne 
26.02.2011 tradiční vítání občánků.

S programem tentokrát vystoupily nejen 
děti Základní školy, ale i menší děti z ma-
teřské školy Polanecká, pod vedením Mgr. 
Šárky Havránkové. Pásmo básníček, písníček 
a hry na fl étničky se všem velmi líbilo, všem 
dětem i paní učitelce touto cestou děkujeme.

Špatné rozhodnutí obvodní Rady 
městského obvodu Svinov přináší našemu 
obvodu značné a stále trvající problémy 
a postupně i vyčíslitelné fi nanční ztráty.  

Jak k této situaci došlo? V roce 1995 
a 1997 obvodní rada schválila a v r. 1997 
byla uzavřena nájemní smlouva se soukro-
mou fi rmou na pronájem střech mateřské 
školy E. Rošického, nemovitosti ve vlast-
nictví městského obvodu Svinov. Účelem 
pronájmu byla přístavba 3 bytových 
jednotek.  Stavební povolení na zmíněnou 
stavbu bylo městským obvodem přitom 
vydáno o rok dříve.  Argumenty některých 
zastupitelů, že stavbu na stavbě nebude 
možno zapsat do katastru nemovitostí, 
nebrali radní a zejména starosta vážně. 
„Nejpřesvědčivějším“ argumentem sta-
rosty bylo, že nebudeme muset fi nancovat 
nákladné opravy střech. Mimochodem – 
v letech 2008 a 2009 proběhly opravy 
střech s naší 65% fi nanční účastí. 

 Přístavba byla podnikatelským subjek-
tem realizována v roce 2000. Katastr ne-
movitostí stavbu do KN skutečně nezapsal 
a tehdejší vedení obvodu obdrželo dopis 
společnosti, investora přístavby, že obvodu 
vznikl neoprávněný majetkový prospěch ve 
výši cca 24 mil Kč.  Přístavba totiž právně 
náležela vlastníkovi pozemku a původní 
stavby, kterým je městský obvod Svinov.

Fyzické osoby, které mají na území 
statutárního města Ostravy trvalý pobyt 
a řádně neplní nebo nerespektují své 
platební povinnosti vůči městu ve věci 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, by měli věnovat pozornost násle-
dujícímu upozornění: 

Od 1. ledna 2011 upravuje 
postup správce daně v rámci 
daňového řízení nový právní 
předpis – daňový řád.

Dlužníkem se občan stává následu-
jícím dnem po dni splatnosti poplatku, 
který není uhrazen. Správce poplatku – 
obec - vyměřuje tento poplatek platebním 
výměrem. Nezaplatí-li poplatník místní 
poplatek vyměřený platebním výměrem 
ve stanovené lhůtě, stává se platební 
výměr vykonatelným. Daňový řád opouští 
institut výzvy k zaplacení a v případě ne-
uhrazení nedoplatku obec přistupuje bez 

Po řadě složitých jednání bylo nalezeno 
a realizováno řešení. MOb Svinov, jako 
vlastník celé stavby, podal do katastru 
nemovitostí návrh na zápis prohlášení 
vlastníka, ve kterém majetková práva 
k částem objektu investovaných soukromou 
společností náleží této společnosti. Vzniklo 
tak společenství vlastníků, kde MOb Svinov 
má majetkovou účast 65% a 2 fyzické oso-
by, na které společnost svá majetková práva 
převedla, mají majetkovou účast 35%.  

Správa takového objektu, s velmi 
různorodými vlastníky a způsoby užívání, 
přináší velké problémy.

V minulých dnech byla např. zahájena 
velká oprava – zateplení budovy včetně 
nových omítek. V opakovaném výběrovém 
řízení byla vybrána dodavatelská fi rma 
s nabídnutou cenou díla cca 4,5 mil Kč. 
Z toho náklady připadající MOb Svinov činí 
2 925 000,-Kč + 78000,- Kč za projekt.

Částku 3 003 000,- Kč nyní platíme 
zbytečně, za špatné rozhodnutí v r. 1995.  
Ostatní školní budovy ve Svinově, které jsou 
ve vlastnictví obvodu, budou totiž zatepleny 
z dotací EU. Protože školka na ulici E. Rošic-
kého nepatří pouze obvodu, ale je spoluvlast-
něna soukromými osobami, z Evropských 
dotací nedostane proto ani korunu.

Eva  Poštová
starostka

dalšího k jeho vymáhání exekucí nebo 
vymáhání zabezpečí prostřednictvím 
soudu či soudního exekutora.

Náklady za nařízení exekuce celkovou 
dlužnou částku mnohonásobně překročí. 

Proto apelujeme na obča-
ny, aby si urychleně vyrov-
nali svou doposud nesplně-
nou poplatkovou povinnost 
za předcházející období !!!

Informace o výši případného dluhu zís-
kají zdarma na některém z níže uvedených 
kontaktů:

Magistrát města Ostravy, oddělení 
daní a cen odboru fi nancí a rozpoč-
tu, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostra-
va, 3. patro, kanceláře č. 357 – 363    
-  e-mail: 
 komunalniodpad@ostrava.cz
-  telefon: 844 12 13 14
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Z činnosti komise pro občanské záležitosti

Den dětí 2011

Výlet do dinoparku ve Vyškově a do Slavkova

V průběhu měsíce května uspořádala 
Komise pro občanské záležitosti dvě akce 
pro starší spoluobčany, a to Májové setkání 
seniorů a Setkání s jubilanty.

První akce se uskutečnila ve středu 
11.  5. ve školní jídelně ZŠ a MŠ Ostrava 
– Svinov. Přítomné potěšily svým vystou-
pením děti zdejší školy pod vedením paní 
učitelek Svatavy Bohušové a Simony Burdí-
kové. Úsměvy na tvářích vyvolala také paní 
Zdeňka Kobylková s vyprávěním a veselými 
básničkami ve slezském nářečí. Děti také 
připravily pro seniory drobné dárečky. Vy-
vrcholením společenského odpoledne byla 
speciální tombola, ve které vyhráli všichni. 
Odměnou byly samé praktické dárky – 
hrníčky, misky, šampony, dózy apod.

Setkání s jubilanty, kteří se v I. pololetí 
roku 2011  dožívají 70 a 75 let, se uskuteč-
nilo rovněž ve středu, a to 25. 5. v obřadní 
síni MOb Svinov. O kulturní program se 

Oslava dne dětí začala v pátek 27.5. 
v dopoledních hodinách vystoupením so-
kolnické skupiny Vancos, kde žáci ZŠ a MŠ 
shlédli různé druhy dravých ptáků a jejich 
výcvik. Program pokračoval v sobotu 28.5. 
v tělocvičně ZŠ Bílovecká 10. Pro děti byly 
připraveny různé soutěže jako např. skok 
v pytli, hod míčkem na cíl, malování 
hrníčků, hod hasičskou hadicí na kuželky 
a další disciplíny za které byly odměňovány 
sladkostmi. Paní učitelky malovaly dětem 
na obličeje různá zvířátka. Protože nám 
počasí nepřálo budeme akci opakovat ještě 
jednou v průběhu měsíce září.

Jana Štekbauerová

Komise pro kulturu, mládež a sport při 
Radě městského obvodu Svinov uspořáda-
la dne 4.6.2011 zájezd pro rodiče s dětmi. 
Hezkého počasí využili cestovatelé k ná-
vštěvě dinoparku ve Vyškově a města Slav-
kov. V dinoparku děti obdivovaly sochy 
pravěkých zvířat v životní velikosti, shlédly 
3D produkci o životě v pravěku, prohléd-
li jsme si mini ZOO, která je součástí 
vyškovského dinoparku. Poté naše cesta 
pokračovala do Slavkova, kde se konaly 
zámecké slavnosti, každý si mohl vybrat 
program dle nálady. Někteří si prohlídli zá-
mek, další se procházeli krásnou zámeckou 
zahradou, ve které se konal dětský den 
plný her a soutěží, jiní shlédli na náměstí 
zábavný program a děti se mohly jít po-
bavit na kolotoče. Ve večerních hodinách 
jsme se vrátili plní dojmů a zážitků z pěkně 
prožitého dne zpět do Svinova.

Jana Štekbauerová, předsedkyně komise 
pro kulturu, mládež a sport

zase postaraly děti, vystoupili zde žáci 
zdejší ZUŠ pod vedením panů učitelů 
Martiňáka a Šimáčka. Flétnový sbor 
zahrál několik tanečních písniček z 80. let, 
největší úspěch měly „Holky z naší školky“. 
Pak následoval zápis jubilantů do pamětní 
knihy, předání dárečků a beseda s paní 
místostarostkou Radkou Jančíkovou 

o záležitostech, které je zajímaly, popřípa-
dě o tom, co se v obvodě chystá.

Dle spokojených tváří účastníků obou 
akcí lze konstatovat, že obě setkání se po-
vedla a snaha a úsilí komise pro občanské 
záležitosti nevyšlo nazmar.

Ing. J. Broulíková
předsedkyně komise
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Městská policie 
informuje

Městská policie Ostrava pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava 
další bezplatný kurz pro veřejnost, a to 
22. června 2011 od 16:00 hodin. 
Místem konání je opět budova bývalého 
ředitelství Městské policie Ostrava na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. 

Ústředním tématem setkání s občany 
bude tentokrát zabezpečení domů a bytů 
v době dovolených Pro účastníky kurzu je 
připravena beseda se strážníky a zástup-
cem Policie ČR.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená 
sebeobrana ani závěrečná diskuze občanů 
se strážníky. 

I tentokrát bude připraven dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou 
přinést sportovní oblečení (pro výuku se-
beobrany), popř. volnější obuv na přezutí 
a hygienické potřeby (možnost využití 
sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv 
není třeba, výuka základů sebeobrany 
probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na 
tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo 

Kradl na stavbě
Dne 6.3.2011 spatřili strážníci městské 

policie v Ostravě-Svinově po ulici jít 18le-
tého mladíka, který tlačil vozík, naložený 
velkým igelitovým pytlem. Z něj vyčnívaly 
stavební vodováhy. Vzhledem k pokro-
čilé noční hodině se strážníci zajímali, 
odkud muž jde a kde k vodováhám přišel. 
Dotyčný přiznal, že věci v pytli pochází 
z nedaleké stavby rodinného domu. Odcizil 
zde nejrůznější stavební nářadí a také 
hifi  soupravu. Byl proto zadržen a předán 
přivolaným policistům. 

Vloupání do zahradní chatky
Dne 8.3.2011 zadrželi strážníci městské 

policie dvě osoby, které násilím vnikly do 
zahradní chatky v Ostravě-Svinově. 

Při kontrole zahrádkářské osady si 
všimli, že u jedné z chatek jsou násilím 
otevřeny vstupní dveře, stejně jako další 
dveře do chodby. Vše nasvědčovalo tomu, 
že uvnitř se někdo nachází. Na výzvu 
strážníků k opuštění objektu vyšli ven muž 
(33 let) a žena (25 let). Uvedli, že do chatky 
se vloupali předchozího dne, aby měli kde 
přespat. Při ověřování jejich totožnosti 
navíc strážníci zjistili, že muž je osobou 
hledanou policií. Oba zadržené si převzala 
přivolaná hlídka Policie ČR.

Opilý muž provolával fašistické 
pozdravy

Dne 22.3.2011 zasahovali strážníci 
městské policie na nádraží v Ostravě-Svi-
nově, kde tropil výtržnosti 35letý, opilý 
muž. Opakovaně bušil pěstí do skleněné 
výplně prodejního místa na jízdenky a se 
vztyčenou pravicí provolával fašistické 
pozdravy.  Na výzvy strážníků nereagoval, 
naopak vulgárně jim nadával, a v jednu 
chvíli začal dokonce do jednoho ze stráž-
níků strkat. Skončil nakonec s pouty na 
rukou a byl předán přivolaným policistům.  

Chtěl skočit z mostu
Za zábradlím na mostě nad železniční 

tratí v Ostravě-Svinově se dne 22.4.2011 
usadil mladý muž (27 let). Hlídka měst-
ské policie, která dorazila na místo jako 
první, přivolala další složky integrovaného 
záchranného systému. Do jejich příjezdu 
se strážníci pokusili s rozrušeným mužem 
navázat kontakt. Zjistili, že dotyčný přišel 
o byt a byl i bez fi nančních prostředků. 
Z pocitu beznaděje se rozhodl skoncovat se 
životem skokem z mostu. Strážníkům se po 
chvíli podařilo muže od jeho úmyslu od-
vrátit. Pomohli mu dostat se přes zábradlí 
mostu do bezpečí a poté ho předali do péče 
zdravotníků.

Městská policie zve na další 
bezplatný kurz pro veřejnost

prostřednictvím elektronické pošty na 
adrese info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz při-
hlašovat. 

Kurzu předchozího, který se konal 
25. května, se zúčastnilo 12 občanů. 
Na téma bezpečnost v silničním provozu 
a doprava obecně s přítomnými diskuto-
vali strážníci městské policie, zástupce 
Policie ČR a tiskový mluvčí Dopravního 
podniku Ostrava. Hovořilo se o změnách, 
které účastníky silničního provozu 
čekají od července letošního roku včetně 
některých nových dopravních značek, 
o městské hromadné dopravě, o cyklis-
tech a řadě dalších věcí, které s dopra-
vou souvisí a které návštěvníky kurzu 
zajímaly. 

V rámci bloku výuky základů sebeo-
brany přítomní po nezbytné rozcvičce 
nacvičovali, jak správně padat a seznámili 
s některými základními sebeobrannými 
technikami, které si také sami na sobě 
vyzkoušeli. Zkušený lektor radil a také 
odpovídal na konkrétní dotazy, týkající se 
obrany při napadení.

Pomozte nám chránit 
Váš majetek 
Vážení spoluobčané, 

strážníci Městské policie Ostrava při 
zajišťování místních záležitostí veřejného 
pořádku svou pochůzkovou činností, mimo 
jiných úkolů, přispívají i k ochraně a bez-
pečnosti osob a majetku. 

V předešlých měsících byla v lokalitě 
jižních svahů v Ostravě-Svinově zazname-
nána častější vloupání do rodinných domů 
a jiných prostor.  Na tuto skutečnost měst-
ská policie reagovala zvýšeným výkonem 
služby. Ze zkušenosti víme, že vloupání do 
objektů je otázkou několika málo minut, 
někdy i dobře organizovaných skupin. 
V mnoha případech může tomuto proti-
právnímu jednání zabránit i to, že si občan 
všimne podezřelého vozidla nebo podezře-
lých osob a toto ihned oznámí policii. 

Jelikož nás zanedlouho čeká období 
prázdnin a dovolených, chtěli bychom Vás 
požádat o zvýšenou pozornost a zájem 
o dění ve Vašem blízkém okolí. 

Vždy budeme vítat jakoukoliv Vaší 
pomoc. 

V případě, že budete mít nějaké pod-
něty nebo stížnosti k oblasti veřejného po-
řádku, můžete se spojit se stálou službou 
oblasti IVC Martinovská na tel. čísle 950 
733 156, popř. 950 733 745 a příslušný 

okrskář Vás bude v co nejkratší době osob-
ně kontaktovat a v rámci svých oprávnění 
se Vám bude snažit pomoci.                                                                      

V případě, že se dostanete do tísně, kdy 
je ohrožen život či zdraví nebo je ohrožen 
majetek a je potřeba provést bezodkladný 
zákrok, volejte bezplatně na telefonní číslo 
156. 

Pokud chcete pouze oznámit nejrůzněj-
ší závady nebo poškození veřejně prospěš-
ných zařízení, jako jsou např. poškozené 
dopravní značky, nefunkční veřejné 
osvětlení, nefungující světelné signali-
zační zařízení na křižovatce, neschůdné 
chodníky, nepovolené skládky, poškozené 
dřeviny apod. můžete využít naší bezplat-
nou Zelenou linku 800 199 922.

Na spolupráci s Vámi se těší,
Městská policie Ostrava



Projekt „Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se!“
V tomto školním roce žáci I. stupně 

pokračovali v projektu „Hraj si, spolupra-
cuj, vzdělávej se!“.

Na podzim začali žáci školní družiny 
realizovat celoroční dopravní část pro-
jektu. V průběhu celého školního roku si 
upevňovali znalosti o bezpečném pohybu 
v silničním provozu, nejen při jízdě na 
kole, ale i jako chodci, tvořili dopravní 
značky, modelovali křižovatky atd. Na 
podzim a na jaře se zúčastnili lekcí na 
dopravním hřišti, kde se zdokonalovali 
v jízdě na kole.
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Bludiště

Napouštění zahradních bazénů
Pro začátek letní sezony je obvyklé obdo-

bí, kdy vlastníci domácích bazénů řeší otáz-
ky spojené s jejich napouštěním. Ty se mo-
hou týkat problémů s kvalitou vody a mož-
ných vícenákladů na napuštění bazénu.

Nejobvyklejším způsobem je napouš-
tění bazénu přímo z vodovodní sítě 
přes domovní přípojku s vodoměrem. 
S tím je však spojena řada rizik:
- při napouštění bazénu z vodovodu se  

mohou nárazově změnit hydraulické 
poměry ve veřejné distribuční síti způ-
sobené vysokou rychlostí proudění vody 
v potrubí, kdy dochází k uvolňování 
usazenin, tj. zakalení vody. Zákal se 
může projevit nejen v místě odběru, ale 
i v poměrně širokém okolí. Nemá sice 
vliv na kvalitu pitné vody, ale ovlivňu-
je její senzorické vlastnosti, 

- nárazové odběry pitné vody mohou způ-
sobit také pokles tlaku vody, který 
se rovněž negativně projeví i u dalších 
obyvatel v místě, kde dochází k nere-

gulovaným odběrům vody (napouštění 
bazénů, zavlažování pozemků apod.)
V případě, že plánujete napustit bazén 

prostřednictvím vodovodní přípojky, do-
poručujeme bazén napouštět pomalu 
a mimo odběrovou špičku. Odběrový-
mi špičkami se zpravidla rozumí odpolední 
a podvečerní hodiny přes pracovní dny, ale 
i víkendy. Dodržováním daného postupu 
pomůžete snížit riziko zakalení vody způ-
sobené zvýšenou rychlostí proudění pitné 
vody v potrubí a následným problémům 
s dodávkou vody. Napouštění bazénů je 
vhodné předem konzultovat s pracovníky 
centrálního dispečinku společnosti Ostrav-
ské vodárny a kanalizace a.s., na telefon-
ním čísle 597 475 711 nebo 800 202 700. 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
zároveň nabízejí na území města Ostravy 
službu tzv. asistovaného řízeného na-
pouštění bazénu našimi zaměstnanci 
z nejbližšího hydrantu. Důvodů pro využití 
této služby je hned několik:

Ve středu 25. května 2011 se žáci 
9. ročníku v doprovodu dvou vyučujících 
zúčastnili v České televizi natáčení soutěž-
ního pořadu Bludiště. Kapitánka Karolína 
Lachová a další tři soutěžící – Richard 
Foltinek, Martin Melichárek a Jana 
Schwarzerová tvořili sestavu našeho 
soutěžního týmu. Soupeřem nám bylo 
družstvo studentů kvarty z Gymnázia 
v Lanškrouně. Přestože se naše škola 
o účasti v soutěži dozvěděla jen pár hodin 
před natáčením, naši žáci se nenechali za-
strašit a s obrovským nasazením se pustili 

- odběratel má garantováno napuštění 
bazénu rychle a kvalitní pitnou vodou,

- odběratel negativně neovlivní provoz 
vodovodní sítě.
Pokud máte zájem objednat si dodávku 

vody do bazénu, obraťte se ve všední dny 
v době od 7:00 – 15:00 hodin na středisko 
údržby vodovodní sítě, telefon 597 475 
502, mimo zmíněnou pracovní dobu, o ví-
kendech a svátcích na dispečink společnos-
ti na telefonním čísle 597 475 711 nebo 800
202 700. Jedná se o službu zdarma pouze 
za cenu vodného a stočného, odpovídající-
ho objemu napuštěné vody v bazénu. Plat-
bu je možné provést fakturou na základě 
vyplněné objednávky a potvrzeného mon-
tážního listu. Služba je ovšem limitována 
dostupností hydrantu na vodovodní síti 
a kapacitou našich zaměstnanců.

do plnění všech sportovních a vědomost-
ních úkolů. K co nejlepším výkonům jim 
pomáhala i vydatná podpora spolužáků 
v hledišti. Pokud budete chtít vidět, jak 
se našim žákům v soutěži dařilo a kdo na-
konec celé soutěžní kolo vyhrál, pak vám 
doporučujeme, abyste se dívali 24. září 
na ČT 1, kde se bude tento díl Bludiště 
vysílat. 

Na závěr chci  všem čtyřem soutěžícím 
poděkovat za slušné výkony a vzornou 
reprezentaci školy.

Mgr. Svatava Zeinerová

Žáci čtvrtého a pátého ročníku spolu 
se svými učitelkami navštívili ZOO 
Ostrava, kde si vyslechli program o Africe 
a prohlédli si zvířata, která žijí v ostrav-
ské ZOO. Poté začali pracovat na svých 
prezentacích, neboť byla vyhlášena 
druhá část soutěže pod názvem ,,Zvířata 
kolem nás“, letos na téma „Zvířata žijící 
v ZOO“.

Všichni žáci I. stupně se této soutěže 
zúčastnili, vytvořili své prezentace, se 
kterými nejdříve seznámili své spolužá-
ky, a nejlepší práce ve dvou kategoriích 

postoupily do fi nále, které bylo vyhod-
noceno společně s vědomostní soutěží, 
které se zúčastnily i naše partnerské školy 
(ZŠ a MŠ Krásné Pole, p. o.  a ZŠ  Heleny 
Salichové Polanka nad Odrou, p. o.). 

I v tomto školním roce fungovaly 
2 kroužky IVT, ve kterých se žáci sezná-
mili se základy práce na počítači a starší 
pokračovali v upevňování svých znalostí 
a dále si je rozšiřovali. Také školní druži-
na využívala počítačovou učebnu, kde děti 
pracovaly s programy např.  s dopravní 
tématikou a využívaly programy vytvoře-
né vychovatelkami ŠD.

V červnu proběhl workshop, kterého se 
kromě pedagogů naší školy zúčastnili 
i pedagogové partnerských škol.

Tento projekt bude ukončen v srpnu 
letošního roku.

Mgr. I. Komorášová
Mgr. M. Farkasová

 



Dopravní den s policií 
a Hopsalínem se vydařil

Počítačové centrum
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Bylo slunečné, květnové ráno a my jsme 
vyrazili zvědaví a nedočkaví, co všechno 
nás dnes čeká.  Autobusem jsme se i s dět-
mi z MŠ Rošického vydali na cvičné hřiště 
policie pod Hulváckým kopcem. Tam pro 
nás měla policie i Hopsalín připravený bo-
hatý program. Děti viděli výcvik služebních 
psů, ukázku zásahu psovodů na zloděje, 
opilce i ozbrojeného člověka. 

Také jsme si zopakovali formou vybar-
vování semaforů, kdy přecházejí chodci 
a kdy jedou auta. Naše děti překvapili 
i znalostmi o bezpečné jízdě na kole a ko-
lečkových bruslích. Znali i ochranné po-
můcky pro tyto sporty.

Naše mateřská škola byla se souhlasem 
zřizovatele zařazena do projektu KidSmart 
Early Learning Programme.

Společnost IBM Česká republika  nám 
věnovala  počítačové centrum se vzdělá-
vacími programy pro děti ve věku 3-7 let 
a společnost Ovanet a.s. tuto počítačovou 
jednotku již nainstalovala.

Pedagogické pracovnice  absolvovaly 
k tomuto programu školení a nyní začínají 
hravou formou seznamovat  děti s touto 
moderní informační technologií.

Toto počítačové centrum obsahuje – PC 
Lenovo, monitor Lenovo,malou myš Leno-
vo, klávesnici Lenovo, reproduktory, hlavo-
vou soupravu s mikrofonem, SW, plastové 
pracoviště pro 2 - 3 děti a tiskárnu. Dodané 
programy jsou v české, ale v nejbližších 
dnech očekáváme i anglickou verzi.

Doufám, že děti práce zaujme a že bu-
dou rozvíjeny jejich vědomosti a dovednos-
ti v oblasti počítačové techniky.

Dana Kohutová
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.

Poté jsme se přesunuli k stanovišti 
rychlé zásahové jednotky, kde jsme si 
prohlédli auta policie zevnitř a vyzkoušeli 
jsme si policejní vysílačku. Helmy i vesty 
policistů nám moc slušely, co říkáte? 

Trochu jsme se posilnili a napili a čeka-
lo nás poslední stanoviště u námi  oblíbe-
ného Hopsalína. S ním jsme si zatančili 
a vyzkoušeli si sportovní soutěže. Sladká 
odměna nás neminula. Zbyl nám čas a tak 
jsme mu předvedli taneček, který chystáme 
pro vás všechny na Svinovskou pouť! Máte 
se na co těšit…

Markéta Gottvaldová
MŠ Bílovecká

Tradiční lidová 
kultura Svinova

Ve dnech 14.4.-16.4.2011 se konala 
v prostorách Klubu důchodců „Echo“ 
výstava pracovních a slavnostních lidových 
krojů opavského Slezska, rukodělných vý-
robků místních občanů a výtvarných prací 
žáků naší školy, za podpory MOb Svinov 
a Slezského folklorního souboru Opavica. 
Tato výstava byla úspěšným pokračováním 
prezentace lidové tvorby v prostorách ZŠ 
Svinov v březnu 2011 a vycházela z dlou-
hodobého projektu ministerstva školství, 
kterého se naše škola zúčastnila. Tento 
projekt je podporován z fondů Evropské 
unie a státního rozpočtu České republi-
ky. Patří k projektu „Kulturně historic-
ké dědictví jako východisko pro rozvoj 
znalostí, schopností a dovedností žáků ve 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních 
komunit“, který byl podpořen v Operačním 
programu „Vzdělávání pro konkurence-
-schopnost“, v rámci priority „Počáteční 
vzdělávání“ a v rámci oblasti podpory 
„Zvyšování kvality ve vzdělávání“.

Náš projekt budeme rozvíjet i v příštím 
školním roce výukou výtvarných technik 
ve spolupráci s Klubem důchodců, občan-
ským sdružením Vita, nácvikem slezských 
lidových tanců při příležitosti pořádání 
XV. Všesokolského sletu v Praze a navázá-
ním na nové budoucí školní projekty.

Radomíra Kostková

 



Soutěž Hlídek mladých 
zdravotníků ČČK

Vyvrcholením celoroční práce zdravot-
nických kroužků  byla i letos soutěž zdravot-
nických hlídek Českého červeného kříže.

Soutěž proběhla 25. května na ZŠ Ze-
lená a zúčastnily se jí tři hlídky naší školy 
(dvě hlídky za I. stupeň a jedna hlídka 
žákyň II. stupně).

Na jednotlivých stanovištích se mladí 
zdravotníci snažili správně a rychle poskyt-
nout první pomoc fi gurantům, kteří před-
stavovali zraněné v nejrůznějších situacích 
(zásah elektrickým proudem, psychický 

šok, pád z okna, krvácení z nosu apod.).
U transportu zraněného se sledovala 

rychlost  sestavení nosítek a jejich pevnost, 
na stanovišti se šátkovými obvazy správ-
nost úvazu i komunikace se „zraněným“.
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Svinovští žáci mezi 
nejúspěšnějšími

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-
Porubě jako jedna z prvních středních škol 
uzavřela v letošním roce přijímací řízení. 
I přes opětovný pokles žáků základních 

Všechny úkoly zvládly naše hlídky velmi 
dobře, což potvrdilo i závěrečné vyhodno-
cení.

Hlídka I. stupně (E. Rošického) – 
1. místo + postup do krajského kola.

Hlídka I. stupně (Bílovecká 10) – 
2. místo.

Hlídka II. stupně (Bílovecká 10) – 
4. místo (nejlepší ze základních škol, 
první tři místa obsadily hlídky z gymnázií).

Mgr. Jiřina Hrbáčová

Blahopřání 
jubilantům

Do dalších let hodně zdraví, spokoje-
nosti a pohody v kruhu nejbližších všem, 
kteří v měsících březnu, dubnu a květnu 
oslavili svá životní jubilea, přeje komise 
pro občanské záležitosti a Zastupitelstvo 
městského obvodu Svinov.

Březen Giričová Marie
 Kydalková Jarmila
 Režná Františka
 Slívová Irena
 Nesitová Josefa
 Konečná Marie
 Homolová Anna
 Veselská Věra
 Konečný Jaroslav
 Žylková Božena
 Kalmanová Jaromíra
 Melichárková Jaroslava
 Rýc Jaroslav
 Lancz Emil
 Prchalová Anna
 Michalíček František
 Gurin Jozef
 Baťka Stanislav
 Ambrožová Anděla
 Hurník František
 Šimunský Bohuš
 Šimíková Naděžda
 Kolmašová Marie
 Březina Stanislav
 Švrčková Miroslava
 Kostrzewová Olga

Duben Gavendová Anna
 Miková Věra
 Mader Jaromír
 Denis Ludvík
 Benda Oldřich
 Bedrlíková Ludmila
 Holaňová Ida
 Drastich Zdeněk
 Onderka Miroslav
 Haderka Zdeněk
 Venclová Alenka

Květen Bobrová Ludmila
 Švejdová Jaroslava
 Šulcová Marie
 Gurinová Miluška
 Šafaříková Alena
 Fiala Petr
 Kružík Jaromír
 Vrbková Vlasta
 Jasek Oldřich
 Madrová Vlasta
 Sasinová Marie
 Gatnarová Františka
 Pyšová Ingrid
 Vávrová Františka
 Hegerová Libuše
 Pohůnková Helena
 Oboznenková Kristýna

škol stačilo pro naplnění kapacity prvních 
ročníků první kolo. Na tuto výběrovou 
střední školu se pravidelně hlásí i žáci 
z pátých a devátých tříd ze ZŠ a MŠ 
Ostrava-Svinov. Jejich zájem je podpořen 
dlouhodobou a prospěšnou spolupráci 
obou škol. 

Ve školním roce 2011/2012 bude mít 
Wichterlovo gymnázium 120 nových žáků. 
Z tohu bude přesně každý desátý bývalý 
žák svinovské základní školy. ZŠ a MŠ 
Ostrava-Svinov se tak zařadila mezi tři 
nejúspěšnější základní školy v přijíma-
cím řízení na toto největší ostravské 
gymnázium.

PaedDr. Antonín Balnar, PhD.
ředitel

Wichterlovo gymnázium, 
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
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Národní házená ve Svinově

Co? Kdy? V knihovně Svinov

Sezóna 2010/2011 se v rychlém tempu 
blíží ke svému konci. Od 10.dubna do 
4.června odehrála naše družstva 71 zápasů, 
což byla velká zátěž  pro hráče, hráčky,  
trenéry, vedoucí družstev, funkcionáře 
a další členy našeho oddílu, kteří se podíle-
li na zajištění všech možných úkolů, které 
sebou fungování oddílu přináší. Je potřeba 
poděkovat i rodinným příslušníkům, kteří 
si nás  „házenkářů“ doma v tomto období 
moc neužili. Doufám, že jim to v letních 
prázdninách alespoň trochu vynahradíme. 

A nyní k dosaženým výsledkům:
K dnešnímu dnu (4.6.2011), kdy píšu 

tyto řádky, musím s radostí konstatovat, 
že pro tři družstva ještě sezóna zdaleka 
neskončila. Bohužel to neplatí pro naše 
muže, kteří hrají nejvyšší soutěž – 1.ligu. 
Svou pouť ligovou sezónou 2010/2011 
ukončili ve čtvrtfi nále play-off  po dvou 
„navlas“ stejných prohrách s Dobruškou 
(17:18). Základní část družstvo mužů ukon-
čilo na 3.místě, což je nejlepší umístění 
v historii svinovské národní házené. Na 
vyřazení se podepsal příliš úzký hráčský 
kádr, zranění na konci sezóny a částečný 
pokles formy, který postihl družstvo v tom 
nejhorším období. 

V hodnocení mládežnických kategoriích 
musím konstatovat, že dívčí házená si ve 
Svinově našla své místo, a holky pokra-
čují ve výborných výkonech. Důkazem je 
postup mladších i starších žaček na Mist-
rovství České republiky. Postup mladších 
žaček není pro mne až tak velkým překva-

ČERVENEC – SRPEN
------------------------------------------------

Zábavné hádanky 
pro bystré děti 
- zábavná 
vědomostní 
soutěž   

4.7. – 30.8.2011

Obrázky 
a knížky 
za školou
- výstava dětských prací ZUŠ Svinov                                 

15.6. – 1.9.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Půjčovní doba:      po, čt  13.00 – 18.00, út 8.00 - 18.00
Prázdninová půjčovní doba:   po, čt  13.00 – 18.00, út 8.00 - 15.00
tel.  599 522 466                             e-mail: svinov@kmo.cz

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

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

Tajemství 
africké 
džungle
- zábavná 
vědomostní 
soutěž    

1.9. – 29.9.2011

Malí šikulkové   
- pravidelné setkávání 
maminek na MD se svými dětmi

16.9.2011     9.30 – 11.00

pením – svou soutěž suverénně vyhrály, 
když děvčata utrpěly v soutěži jedinou po-
rážku. Doufám, že svou výkonnost potvrdí 
i na Mistrovství ČR, které se ve dnech 
17.-19.6. uskuteční na našem hřišti (po-
zvánka je na jiném místě tohoto hlasatele).

Velkým překvapením je pro mne 
umístění družstva starších žaček. Holky po 
kvalitní zimní přípravě dokázaly 2x porazit 
podzimního lídra ze Staré Vsi, a na lepší 
skóre ze vzájemných zápasů postoupily 
na Mistrovství ČR, které se uskuteční 
v Opatovicích nad Labem ve dnech 
10.-12. června.

Třetím družstvem, které bude bojovat 
o medaile, je družstvo mladších žáků, 
které dokázalo podruhé za sebou obsadit 
v krajském přeboru 2.místo a postoupit 
na Pohár ČR, který se letos uskuteční ve 
dnech 17.-19. června v nedalekých Albrech-
tičkách. Všem družstvům budeme držet 
palce a doufáme v co nejlepší umístění. 
Další mládežnická družstva už nebyla tak 
úspěšná, ale prokázala svou kvalitu – do-
rostenci skončili po jarní stíhací jízdě třetí 
se ztrátou dvou bodu na postupové místa. 
Starší žáci neměli letos postupové ambice 
a skončili na místě čtvrtém.

Ač se to nezdá, již nyní se musíme chys-
tat na sezónu následující. Která družstva 
přihlásíme do soutěží, kdo bude družstva 
trénovat, fi nanční zajištění oddílu, počet 
hráčů a hráček  – to vše jsou otázky, které 
v současné době řešíme.. Doufám, že se 
nám to povede, a příští sezóna bude také 
patřit mezi ty úspěšné. 

Na závěr bych chtěl všechny mladé 
zájemce o tento tradiční český sport pozvat 
na tréninky, které se konají každý všední 
den v odpoledních hodinách. 

Ing. Zbyněk Planka
předseda oddílu národní házené

při TJ Sokol Svinov

POZVÁNKA 
NA MISTROVSTVÍ ČR 

MLADŠÍCH ŽAČEK 
V NÁRODNÍ HÁZENÉ

TJ Sokol Svinov, 
oddíl národní házené 

zve všechny příznivce sportu, 
co mají rádi jakýkoliv pohyb, 

sport, napě  , 
na 

Mistrovství ČR 2011 
mladších žákyň 

konané u nás v Ostravě - Svinově !!!!

Přijďte povzbudit naše družstvo 
mladších žaček pod vedením 

trenérek Kláry Benešové 
a Jany Fialové na házenkářské 

hřiště ve Svinově 

ve dnech 17.6 – 19.6 2011.

V těchto dnech budou děvčata 
bojovat o co nejlepší umístění 

na předních místech v ČR.

Určitě tato akce přinese spoustu 
zážitků nejen jim, ale i rodičům a vám 

zúčastněným divákům, fandům…

Nouze nebude o dobré jídlo, 
pi  , sladkos  , připravené jsou 

upomínkové předměty na tyto dny 
v Ostravě-Svinově !!! 

Sjedou se zde ze šes   oblas   naši 
republiky ty nejlepší družstva 

mladších žákyň a porovnají síly 
kdo vlastně je nejlepší v ČR 2011.

Tak neváhejte a přijďte na dobrou 
podívanou! 

organizační tým 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

KOSMETIKA ALENA

Vás srdečně zve

NA OŠETŘENÍ A MASÁŽE PLETI

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 

LIPOSUKCI ULTRAZVUKEM 

ul. K Lípě 1230
Polanka nad Odrou 

Janová
tel.724 276 534 

www.kosmetika-alena.cz

Komise pro kulturu, mládež a sport pořádá 
dne 3.9.2011 na škvárovém hřiš   za školou 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI  

u příležitos   zahájení nového školního roku. 

Začátek ve 14.00 hodin, 
v případě nepříznivého počasí se akce 

uskuteční v tělocvičně ZŠ a MŠ Bílovecká 10.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Výlet 
do dinoparku

5. ročník Memoriálu Marka Bílého
Již po páté pořádala ZŠ a MŠ v Ostravě 

– Svinově sportovně zaměřený Memoriál 
Marka Bílého, a to jako vzpomínku na bý-
valého žáka naší školy, výborného studenta 
a sportovce, který podlehl zákeřné nemoci 
ve velmi mladém věku, těsně po maturitě. 

Dne 20. dubna 2011 se sešli žáci 5. – 
9. tříd v tělocvičně, aby se utkali chlapci 
v malé kopané a děvčata v přehazované. 
Celý turnaj slavnostně zahájil projevem 

ředitel školy Zdeněk Ivančo a paní starost-
ka městského obvodu Svinov Eva Poštová, 
přítomen byl i Markův bratr, Martin Bílý.

Během uplynulých pěti let prošel me-
moriál několika změnami, kterými chceme 
překvapit žáky a rozšířit jejich sportovní 
aktivity. Tak například střídáme sportovní 
hry – kopanou a fl orbal, vybíjenou a pře-
hazovanou, ve druhém ročníku jsme 
přizvali žáky z partnerské školy v Polsku, 

od třetího ročníku memoriálu zapojujeme 
i žáky nižších ročníků, nabízíme žákům 
vyzkoušet si i jiné sportovní hry – softte-
nis, badminton. V letošním roce jsme 
jako doprovodný program zařadili turnaj 
ve stolním tenisu a softtenisu, pro dívky 
pak miniturnaj v piškvorkách. Všechny 
tyto novinky se setkaly s velkým zájmem 
chlapců i dívek.

V  kategorii mladších chlapců zvítě-
zilo překvapivě družstvo 5.A, v kategorii 
starších chlapců družstvo 9. B.  V mladší 
kategorii děvčat bylo nejlepší družstvo 
7. třídy, ve starší kategorii děvčata z 9. B.  

Po skončení všech turnajů byly vyhláše-
ny výsledky, vítězná družstva obdržela 
z rukou paní starostky putovní poháry 
a všichni úspěšní jednotlivci i kolektivy 
tříd věcné ceny. Po bouřlivém potlesku 
a focení vítězných družstev jsme se rozešli 
již s myšlenkami na další ročník memori-
álu.

Tento projekt byl spolufi nancován 
z účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy.

Mgr. Zdeněk Ivančo
ředitel ZŠ a MŠ
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Uzávěrka příspěvků pro příští číslo bude 2. 9. 2011

Vážení svinovští i mimosvinovští občané,
přijměte jménem radnice pozvání na 

SVINOVSKOU POUŤ, 
která se bude konat 

dne 25. - 26. 6. 2011 na prostranství před kostelem Krista Krále.
Při jízdě na kolotoči si určitě vybavíte dětská léta a starší generace vzpomene se skupinami 

BEE GEES a ABBA na dobu, kdy se tato muzika hrála na každé zábavě.
Mladí si také přijdou na své. Ve večerních hodinách bude hrát hudba podle jejich gusta. 

Vystoupení našich malých i větších dětí určitě zahřeje všechny generace u srdíčka.
Těšíme se, až to s Vámi roztočíme!!!!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Program:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
25.6. sobota 14:00               zahájení     
  14:10 – 15:00      vystoupení dětí MŠ a souboru písní a tanců Opavička 
  15:30 – 16:30       vystoupení kapely TEAMATE  pod vedením Jaromíra Kračmera
                                 sólový zpěv – Tereza Vašutová
  17:00 – 18:00      BEE GEES Revival     
  19:00 – 20:00      ABBA Revival   
  20:00 – 24:00      Diskotéka      
26.6. neděle dopoledne vystoupení dechové hudby Veselka

Zdeňka Popková, mistostarostka

S organizací pouti pomohli:

RT TORAX, s.r.o. EUROVIA CS, a.s.    STAVEX OSTRAVA s.r.o.     SV UNIPS s.r.o.
HYDROSPOR spol. s r.o.     PPL CZ s.r.o.           TSR Czech Republic s.r.o.       Tiskárna Kleinwächter


