
Uzavřením jednoho směru na svinov-
ských mostech došlo k výraznému nárůstu 
počtu projíždějících vozidel na ul. Bílovecké, 
Nad Porubkou a Polanecké. Na křižovatce 
těchto ulic je provoz řízen světelnou signali-
zací. V době dopravních špiček se krátkodo-
bě tvoří fronty. Problémem je nepozornost 
některých řidičů, kteří na přechodu pro 
chodce ohrožují pěší – většinou rodiče s dět-
mi při přecházení 
přes ul. Polaneckou 
u nedaleké mateřské 
školy.

Na křižovatce ul. 
Polanecké a ná-
jezdové rampy na 
okružní křižovatku 
ul. Rudné a dálnice 
D1 byla změněna 
trasa hlavní silnice, 
což umožňuje 
řidičům plynulé 
odbočení na 
rampu a pokra-
čování ve směru 
do centra. Zde 
žádné velké 
problémy neevi-
dujeme. 

Na křižovatce 
ul. Nad Porub-
kou a F-rampy ul. 
Rudné byla rovněž změněna přednost, což 
umožňuje plynulý průjezd z Poruby do Svi-
nova a zpět. Na těchto důležitých křižovat-
kách hlídkují policisté a v případě potřeby 
koordinují průjezd vozidel. 

Z důvodu neúměrného nárůstu dopravy 
a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti 
v obytné zóně jsme byli nucení uzavřít pro 
veřejnou dopravu (mimo dopravní obslu-
hu a cyklisty) ul. Radhošťskou. Jedná se 
o jednosměrnou místní komunikaci, která 
slouží cílové dopravě místním obyvatelům, 
cyklistům a chodcům. I přes umístění znač-
ky zákaz vjezdu toto značení desítky řidičů 
denně porušovaly, a proto zde pravidelně 
hlídkují strážníci městské policie. 

Velkým problémem je nárůst dopravy na 
ul. Bří. Sedláčků. Nachází se zde železniční 
přejezd se závorami a světelnou i zvukovou 

signalizací. Při spuštěných závorách se zde 
tvoří až několikasetmetrová kolona, stojící 
auta brání vjezdu a výjezdu z bočních ulic 
a soukromých pozemků. Někteří agresivní 
řidiči slovně napadají místní obyvatele, kteří 
se dožadují uvolnění vjezdu, nebo výjezdu. 
Rovněž na této komunikaci někteří řidiči 
nedodržují nejvyšší povolenou rychlost, 
proto jsme zajistili instalaci zpomalovacího 

prahu a v nejbližších 
dnech bude instalován 
další. Požádali jsme 
proto jak městskou 
tak i dopravní policii 
o pomoc, o měření 
rychlosti a častější 
kontrolu dodržování 
dopravního značení. 

Po dvouměsíčním 
provozu po objízd-

ných trasách 
můžeme situaci 
hodnotit přes 
uvedené problé-
my pozitivně. Celá 
akce byla velmi 
pečlivě s vyso-
kou odborností 
pracovníků 
všech zúčastně-
ných organizací 
(MMO, Sdružení 

EXMOST, Dopravoprojekt Ostrava, Policie 
ČR - Dopravní inspektorát) velmi dobře 
připravena a veřejnost v předstihu široce 
informována. S velkým nasazením přísluš-
níků PČR a MP je provoz plynulejší než jsme 
očekávali. 

Rádi bychom touto cestou požádali 
řidiče, aby dodržovali pravidla silniční-
ho provozu a vyhnuli se tak zbytečným 
pokutám od přítomných policistů. Hlavní 
objízdná trasa je vedena po dálnici D1, která 
je po dobu stavby bez poplatku, využít mo-
hou také ul. Rudnou. Podrobnější informace 
jsou k dispozici na internetových adresách 
www.ostrava.cz, www.dpo.cz a www.svinov.
ostrava.cz.

Tomáš Mužík,
správce místních komunkací

Eva Poštová, starostka

Jak se mění Svinov
Rekonstrukce svinovských mostů

Instalace zpomalovacího prahu na ul. Bří. Sedláčků

Svinovské mosty - rekonstrukce třetího pole jižního mostu

březen 2012www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz

Haló, pane Karnevale....

Zápis do prvních tříd

Lyžařský výcvik 9. 1. - 13. 1. 2012

Úsměvné lyžování

Majitelé psů – nezapomněli jste?

Blahopřání jubilantům

Velcí malým - spolupráce MŠ a ZŠ

Z jednání rady

Z jednání Zastupitelstva

Jarní sběr velkoobjemových odpadů

Velikonoční pořad bohoslužeb
v kostele Krista Krále

Poděkování za podporu

Tříkrálové sbírky 2012

Velikonoce v Husově sboru ve Svinově

Akce komise pro kulturu

Národní házená

Pozvánka na národní házenou

Rozlosování I.ligy - jaro 2012

Z činnosti TJ Svinov 

Volejbal Svinov – zimní a jarní soutěže

Vypalování trávy je zakázáno

Rozpočet městského odvodu Svinov 
pro rok 2012

Rok Ještěra

Žijí mezi námi - úspěšný sportovec
Z. Benek

Vandal mráz poškodil náhrobky

KDO TO VÍ odpoví mi na otázku CHKO 
POODŘÍ je když …

Přijďte k nám pro informace nejen 
ohledně podnikání

Městská policie Ostrava zve na akci 
u příležitosti znovuotevření dětského 
dopravního hřiště

Nejen zimní údržbou žil Technický 
dvůr během zimy

Co? Kdy? V knihovně Svinov

Památný strom

Oprava schodiště a pláště budov 
na svinovském hřbitově
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Haló, pane Karnevale....

Zápis do prvních tříd

Velcí malým
- spolupráce MŠ a ZŠ

Majitelé psů
– nezapomněli jste?

Lyžařský výcvik 9. 1. - 13. 1. 2012

Úsměvné lyžování

V pátek 24.2. se naše mateřská škola 
proměnila v „ Knofl íkův ZOO karneval“.

Dětský rej plný krásných masek, pís-
niček, soutěží, tanečků, spolu s klaunem 
Knofl íkem a jeho kulatým kamarádem 
Helele provázely děti celé dopoledne. 
Program, ve kterém děti jely „do ZOO“, 
byl doprovázen různými překvapeními 
a samozřejmě sladkými odměnami.

V naší mateřské škole máme velmi 

K zápisu do prvních tříd, který se konal 
ve dnech 16. – 19. ledna 2012, přišlo 60 
dětí bydlících ve Svinově a jeho okolí. 
Kromě rodičů, prarodičů a sourozenců 
doprovodily budoucí prvňáčky také paní 
učitelky z mateřské školy.

V průběhu zápisu bylo sledováno, jak 
dítě komunikuje, zda je schopno dosta-

V pondělí 27.2.2012 se dětem z MŠ 
Rošického postarali o hezkou zábavu žáci 
8.třídy ZŠ Bílovecká. S p.uč.Mgr P.Bystro-
ňovou a Mgr.M.Farkasovou, v rámci čes-
kého jazyka, zahrály našim dětem veselou 
pohádku „O Karkulákovi“. Potom si každý 
velký vzal ke stolečku jednoho malého
a společně si vyrobili pohádkovou loutku 
z papíru. Všechny děti byly nadšené, že si 
mohou pohrát a popovídat. Paní učitelky 
z MŠ a ZŠ se shodly na tom, že se akce po-
vedla a bylo by škoda v podobných akcích 
nepokračovat. 

Za třídu Medvídků
p.uč. Opálkova a Faranová

Poplatek ze psů byl splatný do 31. března 
2012.

Nemáte-li poplatek zaplacen, učiňte tak 
co nejdříve, a to v pokladně Úřadu měst-
ského obvodu Svinov nebo na účet měst-
ského obvodu Svinov č. 1649332389/0800 
s příslušným variabilním symbolem.

Poplatek ze psa se platí ze psů starších 
3 měsíců. 
Výše poplatku zůstává nezměněna.
Další informace k poplatku ze psa:
 Jana Pušová, ÚMOb Svinov 

tel. 599 421 033,
e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz

Lyžařský výcvik v tomto školním roce 
byl opět plný inovací. Ani letos se děti 
nenudily.

Tak jako minulý rok jsme zvolili formu 
jednodenních výjezdů, která nám umožnila 
realizovat kurz právě v době, kdy napadl 
sníh, ale novinkou bylo využití lákavé na-
bídky lyžařské školy SUN SKI OUTDOOR 
na Bílé v Beskydech, která zajistila kvalitní 
výuku jízdy na lyžích a snowboardu apro-
bovanými instruktory.

Vyráželi jsme tedy každý den ráno
v 8:00 od školy v počtu cca 38 dětí a 2 vyuču-
jící autobusem  na Bílou. Tam už nás čekali 
u dětí oblíbení instruktoři z lyžařské školy, 
kteří zajistili dětem i vhodnou výzbroj.

Každodenně ve dvou dvěapůlhodino-
vých blocích (přerušených pauzou na lehký 
oběd) se všichni zdokonalovali v jízdě na 
lyžích nebo snowboardu, učili jsme se 
oblouky smýkané i řezané, trénovali jízdu 

Již druhý rok jsme se bez většího 
úspěchu pokoušeli naučit lyžovat naši 
nejmladší dceru. Zapojila se celá rodina: 
já s manželem i všichni starší sourozen-
ci. Naše úsilí však vůbec neodpovídalo 
výsledku. Vše se změnilo ve chvíli,kdy 
jsme tehdy 5-letou Michaelku přihlásili 
do „Usměvavého lyžování“ pořádaného 
naší MŠ. Dcera se po prvním dnu na lyže 
začala těšit, měla velkou radost z každého 
úspěchu a pokroku. Když jsme se ve středu 
vypravily s další maminkou na kopec za 
dětmi, nevěřily jsme svým očím. Děti lyžo-
valy úplně „suprovně“. Sjížděly z Vaňkova 
kopce jako ohnivé střely,zatáčely vpravo 
i vlevo a zvládaly i vyvezení vlekem.

Všem trenérům a vychovatelům patří 
náš velký dík a upřímný obdiv za jejich 
práci.

dobrou spolupráci s rodiči, proto i tento 
krásný program se mohl uskutečnit díky 
sponzorskému daru rodičů Filipa Kubíka.

Úsměv a dobrá nálada dětem nezmizela 
ani odpoledne, kdy své zážitky sdělovaly 
svým rodičům,  a za to patří dík všem, kteří 
k tomu přispěli.  

za kolektiv MŠ Polanecká
Bc. Slováková Pavla

Olšarová Lenka

tečně se soustředit a jaká je úroveň jeho 
rozumových schopností. 

Předškoláci si pro své budoucí paní 
učitelky i spolužáky připravili řadu velmi 
pěkných básniček a písniček. Zaslouženou 
odměnou jim byly sladkosti a dárečky, kte-
ré pro ně vyrobili žáci naší základní školy.

Mgr. Iveta Komorášová

samostatnou a paralelní, vyzkoušeli pře-
konávání překážek, různé terény, slalom, 
carving. Pro obměnu programu byla do 
výuky zařazena i chůze na sněžnicích 
a jízda na snowbladech.

Celý kurz byl poslední den zakončen zá-
vody ve slalomu na lyžích i SNB. Atmosfé-
ra  souboje a radost z překonaných nástrah 
a překážek jistě zocelily charakter žáků 
a přispěly k oblibě zimních sportů.

Přínosem takového typu kurzu byly 
zvýšené nároky na samoobsluhu dětí při 
každodenním balení výzbroje a výstroje, 
žáci se naučili postarat se a zodpovídat 
sami za sebe. Mnoho z nich odjíždělo 
s vědomím, že jsou zase o něco málo zku-
šenější, samostatnější a nezávislejší. 

Celý kurz proběhl v pořádku bez potíží 
a zranění za všeobecného nadšení a spo-
kojenosti.

 Mgr. Petra Bystroňová

Michaelka byla šťastná a těšilo ji, že už 
lyžuje jako velká lyžařka. I díky tomuto 
kurzu jsme pak strávili krásnou dovolenou 
v Tatrách, kde jsme mohli jezdit už všichni 
společně. Veškerý strach a obavy z velkého 
kopce byl ten tam.

Také proto jsme se potěšili letos, když 
jsme zjistili, že nám opět díky vstřícnosti 
naší MŠ bude umožněno si znovu zalyžo-
vat. Celé týdenní lyžování se dcerce velmi 
líbilo a těšila se na něj.

Děkujeme všem za hezký přístup k dě-
tem a trpělivosti při výuce, za zpestřování 
kurzu hrami a hravým způsobem výuky.

Náš dík patří také všem p.učitelkám 
za doprovod dětí na hory a servis tam 
poskytovaný.

Maminka Jana Diĺová

Blahopřání 
jubilantům

Do dalších let hodně zdraví, spoko-
jenosti a pokoj v kruhu nejbližších přeje 
komise pro občanské záležitosti a zastupi-
telé městského obvodu Svinov.

Prosinec 2011
Swierczková Alexandra
Hurníková Danuše
Polach Josef
Nogová Anna
Glabazňová Věra
Weimerová Dagmar
Lubojacká Božena
Plaček Aleš
Polášek Jan
Mikošek Zdeněk
Šolcová Karolína
Tichá Božena
Slováková Apolonie
Novotná Mária
Vrbka Vlastimil
Hofmanová Božena
Just Jiří
Mařádek Lev

Leden 2012 
Hábová Miroslava 
Šajnarová Františka
Šolcová Karolína
Benek Zdeněk
Greplová Irena
Malíková Drahoslava
Sitnovová Božena
Benešová Jarmila

Únor 2012
Miroslav Řehák
Heger Antonín
ErvínNovák
Risová Božena
Justová Eliška
Matěj Arnošt
Haderková Božena
Koelblová Jiřina
Malíková Ludmila
Mieres Josef
Krečmerová Zdeňka
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JARNÍ SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Sdělujeme občanům, že přistavení 

kontejnerů pro sběr velkoobjemového 
komunálního odpadu v městském obvodu 
Svinov se uskuteční ve dnech od 16. 4. 
– 19.4. 2012, a to dle níže uvedeného 
rozpisu.

V rámci městského systému je nutné 
prioritně zajistit svoz směsného komu-
nálního odpadu (odpadu z kontejnerů 
a popelnic) od občanů a svoz separované-
ho odpadu (papír, plasty, sklo) tak, aby 
nedošlo k přeplňování nádob a následné-
mu odkládání směsného odpadu mimo 
nádoby.

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

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

Po ukončení činnosti sběrného dvora 

16.4.2012 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

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

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

17.4.2012 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

17.4.2012 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

18.4.2012 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

 odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční naproti Rybaspolu

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

18.4.2012 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        

19.4.2012 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        

OZO v areálu TD Svinov v prosinci loňské-
ho roku a jeho přemístění vedle sběrny 
v Porubě umožníme nadále svinovským 
občanům dovést mimo výše uvedené suti 

KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY:

Úplná znění usnesení rady jsou k na-
hlédnutí občanům na Úřadě městského 
obvodu Svinov a také na www stránkách 
našeho Úřadu. Některá z nich pro vás vy-
bíráme.
Rada MOb Svinov :
• souhlasila se studií „Koncepce zvýšení 

bezpečnosti přechodů pro chodce v Os-
travě místním nasvětlením“, zpracova-
nou společností PTD Muchová, s.r.o.

• rozhodla podat odvolání proti rozsud-
ku Okresního soudu v Ostravě ze dne 
3.11.2011, č.j. 58C 171/2003-260

• souhlasila s návrhem Obecně závazné 
vyhlášky č. …/2012, o zabezpečení ve-
řejného pořádku omezením hluku

• projednala žádost společnosti QUEEN 
reality, s.r.o. o uzavření věcného břeme-
ne pro vedení a napojení přípojek inž. 
sítí, vyjádření k dopravnímu napojení 
a zvláštnímu užívání ul. Stanislavského 
pro územní řízení stavby „Bytový dům 
Harmonie Ostrava Svinov“

• rozhodla nevyhlásit konkurs na místo 
ředitele ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov, Bí-
lovecká 10 a ředitele ZUŠ Dobroslava 
Lidmily Ostrava- Svinov

• souhlasila se zřízením Wi-fi  sítě pro ob-
čany na Úmob Svinov, formou Ovanet 
Freezone

• rozhodla poskytnout fi nanční dar PS 
Ještěr ve výši 4.500,- Kč na úhradu ná-
jmu sálu na dětský maškarní ples

• souhlasila se záměrem „Ekologizace 

kotlů K2, K3, K4 na Elektrárně Třebo-
vice“, dle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí bez připomínek

• rozhodla zvýšit nájemné za pronájem 
pozemků za účelem provozování zahrá-
dek od 1.4. 2012 takto :
• z 5,- Kč/m2/rok na 7,- Kč/m2/rok 

(trvalý pobyt ve Svinově)
• z 10,- Kč/m2/rok na 12,- Kč/m2/rok 

(trvalý pobyt mimo Svinov)
a zvýšit nájemné za pronájem pozemků 
za účelem provozování zahrádkářských 
osad od 1.4.2012 takto : ze 7,- Kč/m2/
rok na 10,- Kč/m2/rok

• rozhodla zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Vestavba výtahu 630 kg 
včetně stavebních úprav a statického 
zajištění stropu 1.NP, Dr. Brauna 369 
– realizační projektová dokumentace „ 
zájemci Ing. arch. M. Adamčík, Teslova 
ul. Ostrava- Přívoz za cenu nejvýše pří-
pustnou 70.800,- Kč včetně DPH

• rozhodla zvýšit nájemné za pronájem 
pozemků pod garážemi od 1.4.2012 tak-
to : z 30,- Kč/m2/rok na 40,-Kč/m2/rok

• rozhodla o záměru pronajmout nebyto-
vé prostory v 1.,2. a 3. NP v objektu na 
nám. Dr. Brauna 369/6 za účelem jejich 
využití k podnikání – s preferencí po-
skytování zdravotní péče

• souhlasila po dobu realizace stavby 
„Revitalizace přednádražního prosto-
ru Svinov, II. etapa“ s instalací dvou 
zpomalovacích prahů a odpovídajícího 
svislého dopravního značení na ul. Bří. 
Sedláčků

Z jednání rady:

• V prosinci 2011 se uskutečnilo 7. a 8. 
zasedání ZMOb Svinov, na kterém : 

• rozhodlo podat žádost o poskytnutí 
dotace z Operačního programu Životní 
prostředí, Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí na projekt „Snížení 
emisí ze spalovacích procesů v objek-
tech Technického dvora Ostrava – Svi-
nov“ za předpokladu předchozího 
souhlasu Rady města Ostravy

• rozhodlo vzít částečně zpět žalobu ve 
věci Milan Haas, Ostrava – Poruba, 
požádat o vrácení příslušné částky 
soudního poplatku a navrhnout vydání 
rozsudku pro uznání ve zbývající části 
ve výši 494.491,- Kč s příslušenstvím

• vzalo na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1 – 9/2011

• schválilo rozpočet MOb Svinov pro 
rok 2012 a rozpočtový  výhled na léta 
2013 – 2015

• rozhodlo prodat bytový dům č.p. 
368, ul. Axmanova společnosti SIZO 
s.r.o. za sjednanou kupní cenu ve 
výši 4.500.000,- Kč, uzavřít kupní 
smlouvu a smlouvu o postoupení 
pohledávky

• rozhodlo prodat pozemky parc. 
č. 2830/1 a 2831 p. Stanislavu Po-
ledníkovi za kupní cenu 325.530,- Kč 
a uzavřít s ním kupní smlouvu

Zpracovala: Jiřina Broulíková

Z jednání

Zastupitelstva:

posečenou trávu, listí a drobné větvičky 
do průměru 1 cm.

Ing. Pavel Mitura - ředitel TD
Ostrava-Svinov
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Poděkování za podporu
Tříkrálové sbírky 2012

Charita Ostrava a Charita sv. Alexan-
dra jmény svých ředitelů Bc. M. Pražáka 
a Ing. P. Folty zaslala paní starostce dopis 
s poděkováním všem, kteří se organizačně 
anebo přispěním fi nančního daru podí-
leli na realizaci Tříkrálové sbírky 2012. 
V obvodu Svinov byla vykoledována částka 
54 357,- Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 bude 
použit na tyto záměry :
1. Podpora matek s dětmi v charitním 

azylovém domě sv. Zdislavy – rekonstr. 
vstup.brány

2. Podpora lidí v závěrečném stádiu života 
– provozní náklady Mobilního hospice

3. Podpora seniorů – provozní náklady 
Charitní peč. služby

4. Podpora lidí bez přístřeší v charit. domě 
sv. Benedikta Labre

Velikonoce
v Husově sboru
ve Svinově 

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

V KOSTELE KRISTA KRÁLE 

•   1. dubna  2012               10:15 
Květná neděle 

•   5. dubna  2012               17:30 
Zelený čtvrtek 

•   6. dubna  2012               17:30 
Velký pátek (zpívané pašije 
podle Markova evangelia)

•   8. dubna  2012               10:15    
Boží hod velikonoční 

Velikonoce jsou tradičně nejvýznam-
nějšími křesťanskými svátky, které slavíme 
v čase, kdy se probouzí příroda. Vnímáme 
rozdíl mezi zimou a jarem, s přirozenou 
radostí vítáme dny s více světla, vítězství 
života. I člověk takto ožívá, ale nejen v sou-
vislosti s určitým ročním obdobím. Vnitřní 
obnovu, pokoj a radost mu přináší také 
duchovní rozměr těchto svátků.  Kdo chce 
vstoupit do onoho příběhu přesahu Boží 
lásky a milosti nad lidskou nedostatečnos-
tí, může tak učinit i v našem společenství.  

V pátek 1. června se jako loni připojíme 
k akci, která nese název Noc kostelů. Od 
18 hodin bude Husův sbor otevřen všem 
příchozím. Návštěvníci se budou moci se-
známit s historií Církve československé hu-
sitské ve Svinově, zazní i duchovní hudba 
a budeme se snažit nabídnout i tématicky 
vhodnou přednášku. Bližší podrobnosti 
o programu budou 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 po-
hodu.

Tomáš Chytil
– farář Církve československé husitské

 Květná neděle (1. 4.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše

do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8,00 a 10,00 h.

Zelený čtvrtek (5. 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 (6. 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 (7. 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
(8. 4.)

slavná mše sv.: 9,30 h.
V závěru mše sv. proběhne žehnání
pokrmů a velikonočních beránků.

PS: Vzhledem k tomu, že tato mše 
sv. bude přenášena Českou televi-
zí, nebude ve farnosti žádná další 

bohoslužba

Velikonoční pondělí (9. 4.)
mše sv.: 8,00 h.

Velikonoční přání
Velikonoce jsou původně židovský svá-

tek spojující v sobě dvě události. První vy-
plývá z kočovného způsobu života původ-
ních židovských kmenů. S příchodem jara 
opouštěly se svými stády zimní tábořiště 
a vydávaly se na okružní cestu po postupně 
zelenajících se pastvinách. V předvečer 
opuštění zimního tábořiště se konala kme-
nová slavnost nazývaná PASCHA (tj. „pře-
jití“ či „vyjití“). Tímtéž slovem označovali 
židé také druhou událost, týkající se jejich 
záchrany při útěku z Egypta (cca 13. stol. 
př. K.). Tehdy pocítili mocný Boží dotek 
při záchraně před faraónovými vojsky při 
přechodu Rudým mořem. Ústředním prv-
kem každoroční připomínky této události 
byla večeře, při které se podával pečený 
beránek s nekvašenými chleby. 

Ježíš jako příslušník židovského národa 
tyto svátky samozřejmě slavil také. V Jeru-
zalémě kolem roku 33 prožil velikonoční 
večeři spolu se svými dvanácti apoštoly. 
Při ní dal tomuto slavení nový – křesťan-
ský rozměr. 

Tato večeře – dnes jí říkáme mše svatá 
– se stala nejen připomínkou závěrečných 
chvil Ježíšova života, ale zároveň – a to je 
základní pravdou křesťanské víry – i Boží 
odpovědí zpřítomňující událost vzkříšení, 
která stále neochvějně vypovídá o defi ni-
tivní a trvalé platnosti základních hodnot 
lidského života. 

Ve smyslu tohoto poselství přeji všem 
svinovským krásné a požehnané prožití 
velikonočních svátků. 

P. Jan Larisch, řk. farář

5. Podpora uživatelů služeb Poradny Cha-
rity Ostrava

6. Pořízení objektu pro zajištění dobrovol-
nických aktivit a vzdělávání CHO

7. Přímá humanit. pomoc uživatelům po-
skytovaných sociálních služeb Charity 
Ostrava

8. Podpora osob bez přístřeší v azyl. cha-
ritním domě bl.  Matky Terezy v Novém 
Jičíně

9. Přímá hmotná pomoc osobám bez pří-
střeší domě bl.  Matky Terezy v Novém 
Jičíně

10. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. 
Alexandra

11. Rozvoj chráněného bydlení a podpora 
sociál. služeb Charity sv. Alexandra

Redakčně zkráceno

Akce komise
pro kulturu

Komise pro kulturu, mládež a sport při 
Radě městského obvodu Svinov organizuje 
v průběhu celého roku řadu akcí nejen 
pro děti, ale i dospělé. V únoru a březnu 
se konaly velmi oblíbené akce, 11.2.2012  
bruslení na ledě a 3.3.2012 výlet na Pus-
tevny. Na ledě se vydováděli nejen děti, 
mládež, ale i rodiče a dokonce i prarodiče. 
Za sněhem na Pustevny vyrazil autobus ne-
jen se zdatnými lyžaři, ale i s těmi, kteří se 
vypravili na hory sáňkovat nebo šli na pěší 
túru zasněženou a prosluněnou krajinou. 
Obě akce se účastníkům velice líbily a těší 
se na další.

Jana Štekbauerová
předsedkyně komise
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Národní házená
V soutěžním ročníku 2011/2012 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, starší žačky, dorostenky).

Jak si vedly jednotlivé družstva:
Do letošní sezóny jsme si opět dali 

velké cíle. Je pravda, že v mládežnických 
kategoriích došlo k přechodu mnoha 
hráčů a hráček do vyšší kategorie, ale 
přesto především v dívčích kategoriích 
drží družstva krok s nejlepšími a budou 
zase bojovat o postup na Mistrovství nebo 
Pohár ČR. Poprvé v historii oddílu bylo do 
soutěží přihlášeno družstvo dorostenek. 
Jedinou kategorii, kterou jsme do soutěží 
nepřihlásili jsou ženy, ale i tady už došlo k 
první „vlaštovce“ v podobě přihlášení druž-
stva na 2 přípravné turnaje, ve kterých se 
holky určitě neztratily. Družstvo mužů se 
v I.lize opět pohybuje na čelních příčkách 
tabulky. Po omlazení kádru vznikly obavy, 
že výsledky družstva nebudou tak úspěšné 
jako v minulé sezóně. Opak je pravdou, 
po rozpačitém začátku přišla „vítězná 
vlna“, kdy v posledních devíti zápasech 
již družstvo neprohrálo, a přezimovalo na 
krásném druhém místě.  

Mladší žačky (v soutěži 6 družstev) 
– trenérky Klára Benešová, Jana Fialová  
– bilance:
 2. místo    8   0   2  165:70   16 bodů

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

Strniště  
– bilance:
 2. místo    8   0   2  152:111   16 bodů 

Dorostenky (v soutěži 3 družstva)
– trenéři Tomáš Strniště, Kateřina Strniš-

ťová  
– bilance:
 2. místo    4   0   2  108:82 8 bodů

Mladší žáci (v soutěži 8 družstev)  
– trenéři  Zbyněk Planka, Kamil Kocourek  
– bilance:
 3. místo    5   1   6  153:168 11 bodů

Starší žáci (v soutěži 6 družstev) 
– trenér Michal Lach  
– bilance:
 4. místo    3   1   6  215:221 7 bodů

Dorostenci (v soutěži 5 družstev) 
– trenéři Zdeněk Kadlčík,  vedoucí druž-

stva Jana Geletová  
– bilance: 
 3. místo    2   1   5  135:160 5 bodů

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

Mlčák  
– bilance:
 1. místo    2   4   0  93:89 6 bodů

Muži A (v soutěži 12 družstev) 
– trenér  Milan Beneš, Bohuslav Mlčák, 

Karel Schwarzer 
– bilance: 
 2. místo    8   2   2  223:212   18 bodů
– nejlepší střelci: Horáček Vít 87 branek, 

Tománek Jiří  75 branek, Beneš Vojtěch 
46 branek

Zimní příprava všech družstev probíhá 
pro všechny složky 2x týdně v tělocvičnách 
Základní školy ve Svinově. V zimním období 
se všechny družstva zúčastnily minimálně 
2 přípravných turnajů v halách. Těší nás 
zájem dětí o tento tradiční sport. Členská 

základna v kategoriích žactva nám neustále 
roste. Na podzim loňského roku jsme do-
konce vytvořili přípravku, ve které se man-
želé Pavlíkovi starají o pohybový a sportovní 
rozvoj dětí ve věku 6-9 let, a postupně je 
připravují na přechod do kategorie mladšího 
žactva. Velký dík patří všem trenérům, kteří 
tuto „mravenčí práci“ vykonávají zdarma 
a na úkor svého volného času.  

V jarní části sezóny, která začíná 14.dub-
na 2012,  nás opět čeká velká porce utkání. 
Rozlosování I.ligy najdete v tomto hlasateli. 
Rozlosování mládežnických týmů zatím ne-
bylo zveřejněno. Všechny informace o dění 
v oddíle najdete na naší internetové stránce 
www.hazenasvinov.cz

Provoz všech družstev nás stojí nemalé 
fi nanční 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. 

V loňském roce jsme uspořádali velkou 
akci – Mistrovství ČR v kategorii mladších 
žaček. Akci jsme dle názoru SNH a pře-
devším házenkářské veřejnosti zvládli za 
daných podmínek „na výbornou“. Pořádání 
takových akci je podmíněno kvalitním 
zázemím.  Pokud má dojít k dalšímu rozvoji 
oddílu národní házené, popřípadě k pořádá-
ní dalších velkých akcí,  je potřeba v areálu 
vybudovat důstojné sociální zařízení. Ape-
lujeme tímto na vedení městského obvodu, 
aby se touto situací zabývalo.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim 
fanouškům  za přízeň a těšíme se na Vaši 
podporu v roce 2012.

Zbyněk Planka
TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

Pozvánka na národní házenou
Ve dnech 31.3. – 1.4.2012 proběhne

v nedalekém Bílovci fi nále Českého poháru 
v kategorii mužů a žen. Finále se zúčastní 
v každé kategorii čtyři nejlepší družstva, 
která dokázala projít všemi úskalími této 
soutěže. Ve fi nále ČP se po dlouhé době 
představí i družstvo mužů našeho oddílu, 
které ve čtvrtfi nále i semifi nále této soutěže 
obsadilo 2.místo, a tím si zajistilo postup.

rozpis utkání:
31.3.2012
1. 8,30 muži Sokol Svinov – 1.NH Brno 
2. 9,40 ženy  Sokol Krčín – Sokol  
   Dobruška
3. 10,50 ženy Sokol Tymákov – TJ  
   Šroubárna Žatec
4. 12,00 muži TJ DIOSS Nýřany – TJ  
   Plzeň-Újezd
5. 13,10 ženy Sokol Dobruška – TJ  
   Šroubárna Žatec
6. 14,20 muži 1.NH Brno – TJ Plzeň-

-Újezd
7. 15,30 ženy Sokol Tymákov – Sokol  
   Krčín
8. 16,40 muži TJ DIOSS Nýřany –  
   Sokol Svinov

1.4.2012
9. 8,00 muži TJ Plzeň-Újezd – Sokol  
   Svinov
10. 9,10 ženy TJ Šroubárna Žatec –  
   Sokol Krčín
11. 10,20 muži 1.NH Brno – TJ DIOSS  
   Nýřany
12. 11,30 ženy Sokol Dobruška – Sokol  
   Tymákov

I přes nepříznivé rozlosování, kdy naše 
družstvo zahajuje program obou hracích 
dnů, doufáme, že fanoušci si najdou cestu 
do sportovní haly ZŠ Komenského v Bílov-
ci a přijdou povzbudit naše kluky.

Zbyněk Planka

Rozlosování I.ligy 
- jaro 2012
14.4.2012 13:00 Svinov-Krčín 
15.4.2012 10:30 Dobruška-Svinov
21.4.2012 16:00  Svinov-Plzeň 
22.4.2012 10:30 Svinov-Opatovice 
29.4.2012 15:00 Svinov-Brno
5.5.2012 16:00 Nýřany-Svinov 
6.5.2012 10:30 Přeštice-Svinov 
13.5.2012 10:30 Studénka-Svinov
19.5.2012 16:00 Svinov-Nezvěstice 
20.5.2012 11:00 Svinov-Tymákov 

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
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Z činnosti TJ Svinov Volejbal Svinov
– zimní a jarní 
soutěže

Družstva žen i mužů městského přebo-
ru ve volejbale absolvovala dvě ze tří částí 
zimní soutěže. Ženy se po váhavém začátku 
dostaly do tempa a opět vítězí. V tabulce 
klesly sice na druhé místo, ale pouze jeden 
bod za lídrem z Hrabové. Stále tak mají 
nakročeno k obhajobě vítězství z loňského 
ročníku. Muži B týmu zatím všechny zimní 
zápasy vyhráli až na jediné zaváhání. Na-
sbírali tak více bodů, než za celou podzim-
ní část. Odpoutali se tak z předposledního 
místa a dostali se do horní poloviny tabul-
ky. Ještě lépe si v zimě vedou muži A týmu. 
V odehraných zápasech ztratili pouze jeden 
set a po velmi dobrých výkonech a šňůře 
vítězství se ze sedmého místa dotáhli pou-
ze jeden bod od prvního místa.

Zveme vás na domácí zápasy jarní části 
městského přeboru. Přijďte povzbudit naše 
hráčky a hráče, aby nasbírali co nejvíce 
bodů do celkové tabulky. Všechny zápasy 
se hrají v tělocvičně základní školy na 
Bílovecké ulici.

11.4. v 19:30 ženy Svinov : VOKD Poruba

17.4. v 19:00 muži Svinov B : VKSG Ostrava 

19.4. v 19:00 muži Svinov A : VOKD Poruba 

2.5. v 19:30   ženy Svinov : Rothschild Palace

17.5. v 19:00 muži Svinov B : DTJ Polamka n/O 

19.5. v 19:00 muži Svinov B : TJ Kunčičky B 

30.5. v 19:30 ženy Svinov : DTJ Polamka n/O

7.6. v 19:00   muži Svinov A : VK Hyundai rely 

13.6. v 19:30 ženy Svinov : VOKD Poruba JR

14.6. v 19:00 muži Svinov B : SK Zálom Zábřeh 

Karel Luňáček

Organizace TJ Svinov byla založe-
na na sklonku roku 1994 a sestávala 
z oddílů České házené a 2 oddílů ASPV/
Asociace sportu pro všechny/. V průbě-
hu let se oddíl házené rozrostl o další 
kategorie a přešel v roce 2002 pod 
TJ SOKOL, takže v původním TJ zůstaly 
jen oddíly ASPV-cvičení žen.  Dlouhole-
tým předsedou TJ byl p.Erich Rončka, 
který před časem odstoupil ze zdrav. 
důvodů. V březnu loňského roku si valná 
hromada cvičenek zvolila jako před-
sedkyni p. Lenku Hudecovou, dlouho-
letou hospodářskou zůstává p. Zdeňka 
Greplová. Cvičenky platí roční příspěvek 
od 300-500,- Kč podle toho, zda jsou 
ekonomicky činné nebo důchodkyně 
a určité procento tohoto příspěvku odvá-
dí asociaci. 

V dřívějších letech ASPV spadala pod 
ČSTV, který poskytoval naší TJ určitou 
menší dotaci na nájem tělocvičen, na 
proškolování cvičitelek a nákup sportov-
ních i audiovizuálních předmětů, potřeb-
ných pro cvičení žen. V současné době 
od ČSTV nedostáváme žádné dotace, 
z asociace je příspěvek menší než do ní 
přispíváme.  Proto jsme zvýšili původní 
členský příspěvek, abychom měli aspoň 
na základní potřeby. V letošním roce 
chceme uspořádat akci pro rod. přísluš-
níky a veřejnost, abychom získali alespoň 
nějaké prostředky do pokladny  TJ.

TJ Svinov má dva oddíly ASPV
/Asociace sportu pro všechny/ 

l. oddíl cca 20 starších žen pře-
vážně důchodového věku cvičí 2x týdně, 
vždy v pondělí a čtvrtek od 18-19,oo hod. 
Tato cvičení vedou cvičitelky p. Dana 
Sulavová a p. Miluška Špačková. 
Cvičí se s hudbou a se zaměřením na 
„Lady“ gymnastiku, procvičování a po-
silňování určitých svalových skupin, 
relaxační cviky apod. Občas se používají 
i jiné prostředky, jako míče, lavičky, že-
břiny, gumičky. Některé cvičenky kromě 
toho pěstují turistiku a navštěvují kult. 
akce v rámci klubů seniorů. Dvakrát roč-
ně si připravujeme společnou akci - v létě 
opékání buřtů v areálu bývalé Sokolovny, 
konec roku pak uzavíráme slavnostní 
večeří v místní restauraci.

Několik členek této skupiny se 
zúčastňuje, spolu s dalšími cvičenkami 

z jiných oddílů, mezinárodních gymna-
estrád, např. v r. 2011 to bylo ve švý-
carském Lousane, kde naše ženy cvičily 
v hromadné skladbě ASPV s 300 ženami 
a 90 muži, z ČR tam bylo 900 cvičenců. 
V předchozích letech se podobné akce 
konaly v Holandsku, Berlině, Švédsku, 
Protugalsku, Rakousku. Těmto cvičením 
předcházely nácviky skladeb s autory. 
Nácvik zdejších cvičenek vede p. Dana 
Sulavová, nositelka Zlatého odznaku 
Dr.Miroslava Tyrše. V letošním roce 
tyto cvičenky nacvičují opět hromadnou 
skladu ASPV na Všesokolský slet v Praze, 
který se uskuteční v červenci 2012.

II. oddíl mladších žen cvičí rovněž 
2x týdně, pondělí a čtvrtek od 19-20,oo 
hod.  Tuto skupinu mají  na starosti 
cvičitelky p.Jana Klimešová,Lenka 
Hudecová, Lada Pščolková. Cvičení 
je zaměřeno na aerobní cvičení, step, 
kalanetiku, kondiční cvičení s gumička-
mi a overbaly,doplněné o prvky zumby.  
Závěr cvičení patří rexaci, uvolnění 
a protažení celého těla s prvky protaho-
vací gymnastiky, strečinku a jógy. Kromě 
samotného cvičení pořádají členky této 
skupiny i jiné větší akce: v jarním období 
zájezd na kolech do různých lokalit, 
v loňském roce to bylo např. v Rakous-
ku, o prázdninách jsou to menší či větší 
výjezdy po Ostravských cyklotrasách.

Zveme svinovské ženy - přijďte si 
s námi protáhnout svá těla.

Ve Svinově, dne 4.3.2012
Z pověření výboru TJ Svinov,

Miroslava Nováková



Vypalování trávy je zakázáno
Přes každoroční varování hasičů a výzvy 

ve sdělovacích prostředcích dochází každé 
jaro ke vzniku zbytečných požárů způsobe-
ných vypalováním starých porostů. 

I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je 
spalování shrabaných porostů může mít 
neblahé následky. Oheň se na otevřeném 
prostranství může velice snadno vymknout 
kontrole. V takovém případě suchý jarní 
porost v kombinaci se silným větrem doká-
že své! Dochází pak k závažným ekono-
mickým škodám, ohrožení zdraví a života 
a k nevratnému poškození biotopu. Stačí 
jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo 
panika.

Z těchto důvodů je vypalování trávy 
zakázáno hned několika zákony, přede-

vším zákonem o požární ochraně, zákonem 
o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem 
o ochraně ovzduší.  Plošné vypalování 
porostů je zakázáno celoročně. V případě 
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zně-
ní pozdějších předpisů občanům pokuta 
až ve výši 25 000 Kč a fi rmám může být 
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném 
prostranství zákon o požární ochraně 
ukládá povinnost učinit odpovídající 
opatření proti vzniku a šíření požáru 
– jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se 
spalování nevymklo kontrole a nevzniknul 
z něj požár. Navíc fi rmy jsou povinny 
každé spalování hořlavých látek na 
volném prostranství předem ozná-

mit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, včetně přija-
tých protipožárních opatření. Hasičský 
záchranný sbor má pak pravomoc nařídit 
přijetí dalších opatření pro zajištění 
bezpečného spalování, či spalování zcela 
zakázat. 

Občané by se také měli seznámit se 
závaznými vyhláškami obcí, které způsob 
pálení odpadů na volném prostran-
ství mnohdy zakazují nebo alespoň upra-
vují. Pálení odpadů na volném prostranství 
navíc není jediný způsob, jak se zbavit 
biologického odpadu. Ten je možné také 
zkompostovat, odložit ve speciálních kon-
tejnerech nebo sběrných dvorech.

Rovněž jako rodiče si musíme uvědo-
mit, že jsme ze zákona odpovědni za své 
děti a určitě bychom neměli zapomenout je 
poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru 
při neopatrném zacházení s ohněm na 
loukách, v parcích a lesích, prostě na všech 
místech, které si děti vybírají ke svým 
hrám a radovánkám.

V roce 2012 v Moravskoslezském kraji 
způsobilo zakládání ohňů v přírodě nebo 
vypalování celkem 31 požárů, při nichž 
byly 3 osoby zraněny a majetkové škody 
činily 435 tisíc Kč.

A proto znovu upozorňujeme vypa-
lování suché trávy a porostů je 
zakázáno!

odbor prevence HZS MSK
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MO KDU – SL a MO SSD Svinov 
  
 
 

Srde n  zveme svinovské i p espolní ob any a jejich p átele na 
 

 
                                            MÁJOVOU   VESELICI 

 
v pátek 4. 5. 2012      od 19.00 hodin         v sále Autoškoly Spá il. 

 
Vstupné: 230K /os.- v cen  vstupenky ve e e. 

 
K tanci a poslechu hraje skupina Flash. 

 
Vstupenky k zakoupení od 1. 4. 2012 u       Ing. H. Hauptové     (606 749 688) 

                                                 Mgr. L. Hruškové      (604 120 541) 
                                                  Ing. E. Dvorského     (606 070 944) 



Rozpočet městského obvodu
Svinov pro rok 2012

v tis. Kč
PŘÍJMY celkem 35323
   z toho BĚŽNÉ daňové 3936
                              nedaňové (poskytované služby, pronájmy) 13936
              DOTACE 16957
   převody ze soc. fondu 344
              KAPITÁLOVÉ (prodej pozemků) 150
   konsolidace příjmů -344
FINANCOVÁNÍ /převod z r.2010  - volné zdroje 2500
                                                             - účelově vázané prostředy 913
CELKOVÉ ZDROJE 38392
CELKOVÉ VÝDAJE 38392
   z toho BĚŽNÉ   37921
               KAPITÁLOVÉ 815
konsolidace výdajů -344
Členění běžných výdajů
Plato- energie 320
Doprava 1790
Vodní hospodářství 288
Příspěvek Technický dvůr 8902
Příspěvek Základní a mateřské škole 7046
Příspěvek Základní uměleká škola 80
příspěvky a dotace jiným oraganizacím 200
Kultura, rozhlas,sdělovací prostředky 407
Bytové hospodářství 4698
Pohřebnictví-náklady na pohřby 6
Komunální služby-pozemky, el. Energie 167
Záležitosti bydlení j.n.-narušené stavby 10
Sběr a svoz komunálních odpadů 22
Požární ochrana 258
Zastupitelstvo 1375
Dům služeb-provoz, služby, opravy 181
Správa 2610
Bankovní poplatky 25
Pojištění majetku 180
Odvod DPH 252
Výdaje na platy včetně pojištění 8760
Převody vlastních fondů 344
Celkem 37921
Členění kapitálových výdajů
Projektová dokumentace rozšíření park.stání ul. Rošického 110
Nová MŠ ul Stanislavského 205
výstavba sporotvního hřištěul. E. Rošického 200
výkup pozemků 300
Celkem 815
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ŽIJÍ MEZI NÁMI - 
ÚSPĚŠNÝ SPORTOVEC 
Z. BENEK

Z belgického Gentu, kde v půli března 
2011 proběhlo veteránské halové mistrov-
ství Evropy v atletice, přivezl 4 z celkového 
počtu 13 českých medailí. Osmdesátník 
Zdeněk Benek ze Svinova se stal nejúspěš-
nějším českým reprezentantem. 
Benkova gentská medailová sbírka:

Zlato v hodu kladivem
Stříbro v hodu diskem a břemenem
Bronz ve vrhu koulí
Děkujeme p. Benkovi za úspěšnou 

reprezentaci Svinova na mezinárodní 
úrovni .

Rada MOb Svinov

Rok Ještěra
Pionýrská skupina Ještěr se v loňském 

roce opět věnovala organizování zábavy 
a volného času pro děti a mládež. Ať již 
to byly letní tábory na naši turistic-
ké základně Šance či následné srazy, 
podzimní Halloween nebo lednové plesy 
pro malé i velké, všude panovala dobrá 
nálada. Za zmínku určitě stojí i poměrně 
náročná rekonstrukce základny Šance, 
kterou jsme loni zahájili. Na opravách, 
prováděných výhradně svépomocí, se po-
díleli nejen členové a příznivci PS Ještěr, 
ale také naši kamarádi ze SDH Svinov 
a svinovského skautského oddílu Ještěr. 
Uznání zasluhují všichni zúčastnění. 
Vynaložené úsilí je viditelné a základna 
nyní poskytuje větší komfort a kvalit-
nější zázemí. V letošním roce hodláme 
pokračovat v nastoleném trendu a na poli 
zábavy nabídnout navíc i něco nového.

Více o našich aktivitách se můžete do-
číst na webových stránkách www.sance.
ic.cz nebo na Facebooku (PS Ještěr). 

Závěrem bychom rádi poděkovali 
Statutárnímu městu Ostrava, městskému 
obvodu Svinov za podporu nejen finanč-
ní. Těšíme se na další spolupořádané 
akce.

Vít Horáček
vedoucí PS Ještěr

Vandal mráz

poškodil náhrobky
Na obrázku vidíte, co dokážou ně-

kolikatýdenní silné mrazy se starými 
betonovými základy náhrobku.V první 
chvíli jsme měli podezření na opětovné 
řádění vandalů na svinovském hřbitově.
Doporučujeme občanům, aby si po zimě 
zkontrolovali náhrobky a včas sjednali 
nápravu,protože mnoho z nich vykazuje 
poškození stejného druhu.
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Sbor dobrovolných hasičů

ze Svinova

si Vás dovoluje pozvat na

KÁCENÍ MÁJE
KDY ? v sobotu 2. června 2012

KDE ? hasičská zbrojnice

ve Svinově ( ul. Jelínkova 1192 )

V KOLIK ? od 12 hod

V rámci této akce proběhnou

na místě

VEPŘOVÉ HODY
Přijděte ochutnat domácí výrobky

 s prasátka a posedět u hudby, 

pivečka a dalších pochutin

Akce se koná za každého počasí

SRDEČNĚ ZVOU

SVINOVŠTÍ HASIČI

Rada městského obvodu Svinov
zve všechny občany

na slavnostní položení věnců a kytic
k pomníku padlých v parku ČSA
na Bílovecké ulici u příležitosti

67. výročí
osvobození Svinova

Slavnostní akt se uskuteční 27.04.2012
od 16.00 hodin

Program:
l. Úvodní slovo a zahájení 
2. Projev starostky – Ing. Evy Poštové, CSc.
3. Kulturní program dětí Základní školy
 a mateřské školy
4. Položení kytic
5. Ukončení

Doprovodný program dechové hudby
„Veselka“  pod vedením 

p. Jaroslava Strakoše. 

Svou účastí na pietním aktu uctíte památku 
našich osvoboditelů.

Komise pro občanské záležitos   při 

Radě městského obvodu Svinov

zve

Vás  srdečně  zve

na

M Á J O V É   
S E T K Á N Í   S E N I O R Ů

Uskuteční se ve čtvrtek 10.05.2012

v 15,30 hodin

v jídelně Základní školy a mateřské 

školy Bílovecká 10

Vážení svinovš   občané,
 zveme Vás na 

SOUSEDSKÉ
SMAŽENÍ VAJEČINY

které se koná
dne 25.5.2012 od 15.00 hodin

na BEČKÁRNĚ
(Svinov- Dubí, ul. Luční – rybářská chata)

Vstupné: 2 a více vajec
Ostatní ingredience: ZDARMA 

(chléb, sádlo, cibule)
Občerstvení: pivo, nealkoholické

a alkoholické nápoje zajištěny

Za klub SLUNEČNICE
Radka Jančíková, Jiří Vonšík,
Jiřina Broulíková, Jiří Kusýn

Letní tábory 2012 
I. turnus: 14.7. – 28.7.2012 

II. turnus: 28.7. – 11.8.2012 



Přijďte k nám pro 
informace nejen 
ohledně podnikání

KDO TO VÍ odpoví mi na otázku
CHKO POODŘÍ je když …

Chcete začít podnikat v České republice 
nebo v některé z členských zemí Evropské 
unie, Evropského hospodářského prostoru 
či ve Švýcarsku? Chybí vám informace 
a nevíte, kde a jak je získat? Nechte zjiš-
ťování faktů, které Vám usnadní vstup do 
podnikání, na nás - jednoduše se obraťte 
na Jednotné kontaktní místo. 

Poskytujeme informace především 
o podnikání v České republice a v Evrop-
ské unii, uznávání kvalifi kací a vysílání 
pracovníků, rádi Vám také poradíme, 
kam se obrátit v případě spotřebitelských 
problémů, v případě potřeby řešení sporů 
či s komunikací se zahraničním úřadem. 
Víme také, kde se informovat ohledně 
podmínek zaměstnávání osob a požadavků 
na výrobky, které chcete distribuovat na 
vnitřní trh Evropské unie.

Bezplatné služby Jednotného kontakt-
ního místa již za jeho téměř dvouletou 
existenci využilo velké množství občanů, 
naši pracovníci zodpověděli téměř šest 
stovek dotazů. Rychlost a kvalitu odpovědí 
na položené dotazy ocenili nejen občané, 
ale také Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
které Jednotné kontaktní místo Ostrava 
vyhodnotilo jako nejlepší z řady kontakt-
ních míst v České republice. Také to může 
být jedním z důvodů, proč využít naše služ-
by a získat informace, které pro Vás budou 
odrazovým můstkem k zahájení podnikání. 

Pracovníkům Jednotného kontaktní-
ho místa můžete položit dotaz osobně na 
Živnostenském úřadě Magistrátu města 
Ostravy, telefonicky na čísle 599 443 148 
nebo elektronickou poštou na adrese 
jkm@ostrava.cz. Více informací na www.
ostrava.cz.  

S našimi službami budete před konku-
rencí o krok napřed!

Chráněná krajinná oblast Poodří 
zaujímá plochu 82 km2. Je v ní zachován 
přírodní vodní režim. Vzácné přírodní 
ekosystémy luk, lužních lesů a tůní ve sle-
pých ramenech Odry jsou zaplavovány její 
vodou. Poodří také patří mezi významné 
ptačí tahové cesty střední Evropou.

CHKO je pruh terénu kolem Odry o roz-
měru 0,5 km až 4,5 km šířky, délky cca. 
34 km, a to od obce Vražné na jihovýcho-
dě, po Ostravu-Zábřeh na severovýchodě. 
Niva je sycena spodní vodou a každoroční-
mi záplavami, což má význam pro zachová-
ní mokřadních společenstev, typických pro 
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chráněnou krajinnou oblast. Při „stoleté 
vodě“ je schopna pojmout více než 50 mi-
liónů kubických metrů vody, a chránit tak 
níže položená území. Louky v Poodří mají 
plochu více než 2 000 hektarů.

A ještě několik důležitých údajů 
o CHKO Poodří. Jako celek byla vyhlášena 
v roce 1991. Zahrnuje jednu národní pří-
rodní rezervaci, sedm přírodních rezervací 
a dvě přírodní památky. O nich, dalších 
zajímavostech a podrobnostech napíšeme 
příště.

Zdeněk Picek
Ostrava-Svinov

Městská policie Ostrava zve na 
akci u příležitosti znovuotevře-
ní dětského dopravního hřiště

a proto upozorňujeme, že akce se uskuteč-
ní pouze za příznivého počasí.

Hned první dubnový den roku 
2012 bude opět zahájen provoz na dět-
ském dopravní hřiště na ulici Orebitské 
v Ostravě-Přívoze, jehož provozovatelem je 
Městská policie Ostrava. 

Zahájení provozu oslavíme akcí pro 
širokou veřejnost, která se bude na 
hřišti konat od 10 do 16 hodin. Strážníci 
z úseku prevence připravují pro děti jízdu 
zručnosti na jízdním kole či koloběžce, 
všeobecný znalostní test a také soutěž 
ve znalosti dopravních značek. Všechny 
soutěžní disciplíny jsou vhodné pro děti 
věkových kategorií od 3 do 15 let. Děti od 
3 do 6 let pak musí být v souladu s provoz-
ním řádem dopravního hřiště v doprovodu 
osoby starší 18 let. 

Dětem, které nemají vlastní kolo nebo 
koloběžku, zdarma dopravní prostředek 
zapůjčíme včetně bezpečnostní přilby. 

Jelikož akce se uskuteční ve venkovních 
prostorách, jsme zcela závislí na počasí, 
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Co? Kdy? V knihovně Svinov
BŘEZEN
------------------------------------------------

Sladké čtení
- soutěžní křížovka pro dospělé 
1.3.-29.3. během půjčování

Putování se Světošlápkem
- soutěž pro děti
28.2.-27.3.  během půjčování

Týden čtení
- malá výstava cizojazyčné literatury
5.3.-9.3.  během půjčování

Týden prvňáčků
 - každý prvňáček, který navštíví naši 
knihovnu v tomto týdnu,bude zdarma 
zaregistrován
5.3.-9.3.  během půjčování

Putování se Světošlápkem 
- slavnostní vyhlášení soutěže; součástí 
vyhlášení bude veřejné čtení 
úterý 27.3.     15.00

Dřistaš po našimu?
- soutěž pro všechny čtenáře
čtvrtek 29.3. během půjčování

Co to za bazmek?
- soutěž pro všechny čtenáře

čvtrtek 29.3.  během půjčování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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

Kratce z Ostravaka
- veřejné čtení s vyhlášením vítězů
měsíční křížovky
čtvrtek 29.3.  16.00

DUBEN
------------------------------------------------

MĚSÍC EKOLOGIE
V KNIHOVNĚ
Po celý měsíc duben, během půjčování 
- výstava tematické literatury

Kvíz Ferdy Mravence 
- kvíz pro děti
2.4.-26.4.  během půjčování

Čtení s Valpurgou
a „lektvar“ O páté...
- veřejné čtení
pondělí 30.4.  17.00

KVĚTEN
------------------------------------------------
Studený máj, v stodole ráj
 - měsíční soutěž pro děti
3.5.-28.5.  během půjčování

Májové čtení 
- veřejné čtení
úterý 29.5.  16.00

Nejen zimní údržbou
žil Technický dvůr během zimy

Památný strom 

Oprava schodiště 
a pláště budov na 
svinovském hřbitově

Letošní nástup zimy na sebe nechal 
čekat,ale Technický dvůr nezahálel.Do 
jejího příchodu se stihlo vykonat mnoho 
prospěšné práce.Do konce minulého roku 
se vyvezly odpady ze sklepů na ul.  Bílo-
vecké 115,Tiché 350 a 700,provedly se ná-
těry dětského hřiště na ul.Rošického,bojo-
valo se s větrem při přípravě a demontáži 
vánočního jarmarku a v posledních dnech 
starého roku proběhla akce „Kulový 
blesk“ při stěhování  a malování kanceláří 
na úřadě městského obvodu.

Po novém roce  se vyklidily sklepy a suť 
na ul.Bří.Sedláčků 55 . V souvislosti se za-
hájením rekonstrukce svinovských mostů 
se spolupracovalo na demoličních pracech 
výtahů a převzalo se do údržby provizorní 
schodiště a zastávky.Koncem ledna se 
v rámci převzetí  budovy městské policie 

Možná se ještě pamatujete na článek 
v Hlasateli před 3 lety o krásném jasanu 
v lesíku mezi ul.Rošického a Francouzskou.
Tehdy nás napadlo požádat o udělení statutu 
„Památný strom“.A jak vidno,dobrá věc se 
podařila.Na konci loňského roku se u tohoto 
nádherného stromu objevila malá tabulka 
s nápisem „Památný strom ČR“ se státním 
znakem.Co to pro něj teď znamená?

Na rozdíl od ostatních dřevin, které jsou 
dle ust. § 7 zákona chráněny před poškozová-
ním a ničením, je památné stromy zakázáno 
poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. 
Každý památný strom má vymezeno ochran-
né pásmo, ve kterém není bez souhlasu 
orgánu ochrany přírody povolena žádná pro 
památný strom škodlivá činnost, například 
výstavba, terénní úpravy, odvodňování, 
chemizace. Základní ochranné pásmo pa-
mátného stromu má tvar kruhu o poloměru 
desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 
cm nad zemí, pokud orgán ochrany přírody 
nestanoví jinak,což je v našem případě kruh 
o poloměru cca 12,26m. Na území statutár-
ního města Ostravy je v současnosti orgánem 
ochrany přírody (Magistrát města Ostravy) 
vyhlášeno celkem 32 památných stromů.

A teď několik základních údajů : Jmenuji 
se Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).obvod 
kmene ve výšce 1,3m mám 385 cm, jsem 
vysoký 18 m,korunu mám ve výšce 15,5 m 
a její průměr je 26,5 m.Je mi cca 100-150 let 
a můj zdravotní stav je velmi dobrý. Byl jsem 
vzat pod ochranu kvůli mému významnému 
vzrůstu a vysoké estetické hodnotě mého 
vzhledu.Přijďte se na mne podívat, jak mi to 
s tou cedulkou sluší!

A na závěr bych si dovolil citaci :
„Jsme zodpovědni chránit práva 

budoucích generací všech živých dru-
hů této planety, které dnes nemohou 
mluvit samy za sebe.“

Wangari Matthai, nositelka Nobe-
lovy ceny za mír, která se podílí na 
záchraně a výsadbě stromů v Keni.

Ing.Pavel Mitura

Během podzimních měsíců října a lis-
topadu byla provedena kompletní rekon-
strukce vstupního schodiště na veřejném 
pohřebišti ve Svinově.V rámci ní byly kromě 
schodišťových stupňů opraveny i vnější 
pláště obou budov,nátěry všech kovových 
konstrukcí a klempířských prvků,schodišťo-
vá  zábradlí dostala nová  madla a márnice 
se dočkala nové vnitřní omítky.Dále pak byly 
provedeny nové svislé izolace obou budo-
v,odvodnění podesty mezi schodišti a nako-
nec dostaly obě budovy nový bílý kabát.A že 
jim to sluší – posuďte sami!

Ing.Pavel Mitura
TD Svinov

na náměstí Dr.Brauna  stěhoval nábytek 
a rozvážel na určená místa.Ale to už dáv-
no sněžilo a začalo přituhovat….V garáži 
TD se naplno rozjelo řezání,hoblování, 
broušení  a natírání desek na kompletní 
rekonstrukci dřevěných částí laviček na 
nám.Dr.Brauna a ostatních poškozených 
v jiných částech Svinova.V tuto chvíli 
již probíhají montážní práce.Zároveň 
probíhají  předjarní ořezy živých plotů 
a ostatních dřevin včetně kácení havarij-
ních i plánovaných stromů a zpracování 
dřevní hmoty pro kotelnu na technickém 
dvoře.A už se pomalu hlásí jaro a s tím 
přichází čištění po zimní údržbě a přípra-
va techniky na údržbu zeleně ………..

Ing.Pavel Mitura
TD Svinov
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CHCETE UŠET IT ZA VYTÁP NÍ? 
SNIŽTE ENERGETICKOU NÁRO NOST SVÉHO BYDLENÍ TEPELNOU IZOLACÍ CLIMATIZER PLUS 

 
Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS. Aplikace foukané izolace je rychlá a dokonale pokryje celý prostor. Bez nepo ádku v dom  
provedeme izolaci dutiny trámových strop , izolace pod plochou i pultovou st echu, izolaci vazníkových konstrukcí 
a izolujeme i další nep ístupná místa. Lze provád t také izolace fasády domu. CLIMATIZER PLUS je produktem na bázi celulózy. 
Zdravotn  nezávadná izolace. Zárukou kvality je více než 30 let osv d ená technologie zateplování. 
 
Hlavní výhody foukané izolace CLIMATIZER PLUS? 
 
Výhody materiálu: 
• Výborné tepeln  izola ní vlastnosti -  = 0,039 W/m2.K 
• Difuzn  otev ená izolace – propouští vlhkost z domu 
• Neho lavá izolace, odolná v i hlodavc m, hnilobám a plísním 
• Ekologický výrobek 
 
Výhody technologie: 
• Rychlá realizace izolace 
• Aplikace bez konstruk ních spár a tepelných most  
• Bezodpadová technologie – zaplatíte pouze skute n  spot ebované množství 
• Rychlá návratnost investice – podle rozsahu zateplení i b hem 2-3 let 
 
Pokud máte zájem, kontaktujte nás 
TS CZECH, s.r.o. 
I : 25326465 
fy. je zapsána v dota ním programu "Zelená úsporám" 

Kontaktní osoba:     
JAN KLIMEŠ  tel:  777025586  
   mail:  jan.klimesh@seznam.cz 

D m ATLAS Polanka nad Odrou, 1 Kv tna 297 

Kv tiná ství nabízí: vazby kv tin pro každou p íležitost 
(gratula ní, svatební, smute ní i netradi ní/ z lízátek, z bankovek, z klobás……/ 
Výroba suchých vazeb na zakázku. Osazování truhlík  a nádob. 
 

Zahrádká ské pot eby:   Sazenice salatu,kedluben… 
 Sadbové brambory,  cibule saze ka, 
Semena,hnojiva, zeminy,truhlíky …. 
Okras. ke e, tvalky, kanad.bor vky.. 
Akce: sazenice jahodníku ks od 7,-  

 
 
Od dubna  – velký výb r balkonových kv tin a sazenic zeleniny. 

POZOR!  V prodeji domácí  zmrzlina - vyráb ná podle 

starých rodinných receptur, kope ek 8,- 

Po-Pá  8-12  14-18 
So        8-12 
Ne       9-11 
Mimo  možno po telef.dohod . 
Tel.   774 724 062,  724 059 404  
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t e l . :  603  883  443
www.nadno.cz

•VÝVOZ ŽUMP, 
SEPTIKŮ A LAPOLŮ
(VÍKENDY BEZ PŘIRÁŽKY)

•TLAKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ

TJ SVINOV CVIČENÍ ŽEN
POŘÁDÁ PRO VŠECHNY SVINOV-

SKÉ OBČANY

ZÁBÁVNÉ ODPOLEDNE
PRO CELOU RODINU

8. 5. 2012 OD 14:00
NA HŘIŠTI U ZŠ BÍLOVECKÁ 10

CO NA VÁS ČEKÁ?
PROJÍŽĎKA NA KONÍCH

•  ZUMBA
•  KOLO ŠTĚSTÍ

•  SOUTĚŽE PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE

•  ZPÍVÁNKY
•  OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
V případě špatného počasí se pro-

gram uskuteční v tělocvičně ZŠ.
Přezůvky podmínkou!

TĚŠÍME SE NA VÁS!
TĚŠTE SE S NÁMI!

TS CZECH s. r. o.

tel.: 775 226 323
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V měsíci březnu 2012 dovršila 
krásných 100 let paní Marie Giričová. 
Přejeme ji hodně zdraví, dobré nálady 
a pohody v kruhu nejbližších.

Komise pro občanské záležitosti
a zastupitelé MOb Svinov


