
Začal advent – připravujeme se na 
vánoce. Děti se už nemohou dočkat, nám 
dospělým se zdá, že čas neuvěřitelně rych-
le běží, už jsou zase vánoce. Měli bychom 
se vrátit k tradicím, připomenout si mys-
tický význam těchto svátků, nepodlehnout 
spotřební horečce, ale udělat si čas na du-
ševní přípravu, čas na své blízké a přátele.  
Shon a stres by určitě vánočním svátkům 
předcházet neměl.

Celkové společenské klima poklidným, 
radostným přípravám na vánoce na první 
pohled moc nepřispívá. Vycházejme ze 
základní premisy – špatné zprávy jsou pro 
media zajímavější, než ty dobré. Nevěřme, 
že všichni a vše je jen špatné.

Buďme pozitivní, nepodléhejme 
prvoplánovému škarohlídství. Zkusme si 
položit otázku „Co mne v poslední době 
potěšilo, co mi udělalo radost?“. A určitě 
se najde mnohé, naposledy nádherná akce 
pořádaná Městským obvodem Svinov  
-  jako ve většině našich měst a obcí 
jsme 1.prosince i ve Svinově slavnostně 

rozsvítili vánoční strom. Tímto aktem 
vyvrcholil 2.ročník svinovských vánoč-
ních trhů, které s  obrovským nasazením, 
s pomocí celé rodiny a spolupracovníků 
úřadu i Technického dvora  zorganizovala 
a připravila paní místostarostka Zdeňka 
Popková.  

Opravdu kouzelnou atmosféru pro-
vázel celodenní program, kde se stří-
dali mladí umělci ze svinovských škol 
s dixilendovou kapelou, před setměním 
vystoupily děti z mateřských škol. A pak 
již nastala očekávaná chvíle - ozvala se 
večerka a 25ti metrový strom před svi-
novským kostelem se rozzářil.  Ve Svinově 
jsme přivítali advent. 

Přeji vám všem zdraví, spokojenost, 
radostné prožití vánočních svátků v kruhu 
nejbližších . 

V novém roce vám kromě zdraví, poho-
dy a pracovních úspěchů přeji i spokoje-
nost s prací svinovské radnice a nám, aby 
se nám práce pro vás dařila.

Eva Poštová
starostka

Vánoční přáníVánoční přání
prosinec 2012www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz
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Volba prezidenta republiky

Rozsvícení vánočního stromu

Vánoční dílna

V lednu příštího roku mohou občané 
poprvé v historii naší vlasti  volit preziden-
ta republiky. 

Volba proběhne dvoukolově, to zname-
ná, že pokud nebude prezident zvolen ve 
dnech 11. a 12. ledna 2013, proběhne druhé 
kolo volby ve dnech 25. a 26. ledna 2013. 
Voliči mohou volit i mimo místa trvalého 
pobytu na voličský průkaz. O voličský prů-
kaz je možné  požádat na Úřadě městského 
obvodu Svinov již nyní, voličské průkazy se 
budou vydávat od 27.prosince 2012.

V sobotu 1. prosince připravila Rada 
MOb Svinov pro občany a zejména děti 
na náměstí před kostelem Krista Krále již 
druhý vánoční jarmark s rozsvícením vá-
nočního stromu. Od rána prodávali trhovci 
ve stáncích punč, zabijačkové speciality, 
jmelí, med a spoustu dalších produktů. 
Z krásně vyzdobeného a osvětleného podia 
upraveného z přistaveného kamionu po 
celý den zněly písničky a tance v podání 
žáků naší základní a umělecké školy, kteří 
rovněž celý program moderovali. Odpole-
dne následoval koncert dixilendové kapely 
a děti ze všech tří mateřských škol spolu 
s učitelkami předvedly připravené vánoční 
pásmo. Po setmění pozdravil přítomné 
farář P. Jan Larisch, připomenul nadchá-
zející adventní období a blížící se Vánoce, 
starostka Eva Poštová popřála všem klidné 
a spokojené prožití vánočních svátků, pak 
za zvuku sóla trubky byl slavnostně rozsví-
cen nádherně ozdobený vánoční strom.

Po celý den byl v provozu dřevěný 
historický kolotoč, malí i velcí se mohli 
zdarma povozit, děti ve stanu kreslily 
obrázky a přáníčka, která posléze vhodily 
do schránky na podiu a Mikuláš je za to 
odměnil sladkostmi. 

Letošní jarmark byl hojně navštíven 
nejen svinovskými občany, ale i občany 
z blízkého okolí. Vánoční jarmark se stal 
tradicí a jeho pověst se rychle roznesla po 
okolí. 

Chtěla bych touto formou poděkovat 
učitelkám ZŠ za krásné odpoledne, které 
jsme opět mohli se svými dětmi strávit v 
jídelně školy, na které jsme se těšili celý 
rok a které se už stalo krásnou tradicí.

Děti i my dospělí jsme si na „Vánoční 
dílně“ mohli udělat adventní věnec nebo 
svícen, nazdobit perníčky nebo vyrobit 
vánoční přáníčka. Všechno bylo dokonale 

Ve Svinově budeme volit tradičně ve 
třech okrscích, a to :
okrsek č. 307 – škola u jídelny na Bílo-
vecké ulici
okrsek č. 308 – umělecká škola u kostela 
na Bílovecké ulici
okrsek č. 309 – škola a mateřská škola 
na ulici Evžena Rošického.

Všichni doufáme, že náš příští prezi-
dent, kterého si zvolí sami občané, bude 
důstojně zastupovat republiku a hájit její 
zájmy ve prospěch nás všech.  

Nutno zmínit i stinnou stránku, kterou 
bylo hanebné zneužití této naprosto 
apolitické akce některými členy a příznivci 
jedné politické strany, kteří zde rozdávali 
drobné dárky s názvem své strany. 

Věřím, že za rok se najde opět mnoho 
obětavých rukou a nových nápadů, které 
povedou k ještě krásnějšímu vánočnímu 
jarmarku 2013.

Děkuji všem, kteří přispěli ke zdaru 
akce, bez jejichž pomoci a pochopení by se 
nemohla uskutečnit, poděkování a uznání 
patří zejména pedagogům mateřských, 
základní a umělecké školy, pracovníkům 
Technického dvora, pionýrské skupině 
Ještěr, Miroslavu Silberovi za zapůjčení 
kamionu, který sloužil jako vánoční pódi-
um, Městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za prodejní stánky, římskokato-
lické farnosti, členkám komise mládeže při 
radě MOb. Dík patří také sponzorům akce: 
MUDr. Lucie Šragová, Miroslava Mare-
thová, Jiří Spáčil, Aleš Rokyta, Ing. Michal 
Lach, Ing. Ludmila Lankočí, Mgr. Šár-
ka Lankočí, Ing. Jiřina Broulíková, 
Ing. Eva Poštová, CSc., Zdeňka Popková, 
Francouzská pekárna Kebísek, PT.Capital 
s.r.o., Kontur Ostrava s.r.o., SV Unips, 
s.r.o., Staba servis spol. s r.o., Cronimet 
Ostrava s.r.o., TSR Czech Republic s.r.o., 
Paul Lange-Ostrava,s.r.o., Greener, s.r.o., 
Ing. Jan Branžovský, CSc.

Zdeňka Popková

místostarostka

nachystané a připravené a paní učitelky 
dětem obětavě pomáhaly.

Na všechny dýchla předvánoční nálada 
a spokojenost a rozzářené oči dětí nad 
vlastními výrobky byly určitě velkou 
odměnou pro všechny, kteří se na této 
tradičně úspěšné akci podíleli.

Lenka Maglenová s rodinou

Upozornění 
pro občany

Dne 31.12.2012 bude na úřadě otevře-
na podatelna a pokladna od 7.30-11.00 
hodin.

Ludmila Lankočí
tajemnice

Blahopřání 
jubilantům
Komise pro občanské záležitosti při 

Radě městského obvodu Svinov srdečně 
blahopřeje jubilantům, kteří se v měsíci 
září, říjnu a listopadu dožívají 70, 75, 80 
a více let.

Přejeme hodně zdraví, lásky, spokoje-
nosti a pohody v kruhu rodiny a nejbliž-
ších.

 Novák Antonín

 Žídek Leo

 Kudělková Ludmila

 Knop Vladislav

 Slívová Dagmar

 Kubatková Vilma

 Lubojacký Vojtěch

 Kolmaš Ondřej

 Fojtíková Štefania

 Blaštíková Věra

 Onderková Marie

 Homolová Veronika

 Konečná Libuše

 Kusynová Jiřina

 Žohová Věra

 Krůzová Božena

 Petráš Antonín

 Mičicová Pavlína

 Neuwirth Valentin

 Skýbová Elizabet

 Habrnalová Danuška

 Stanovská Olga

 Demiková Anna

 Mohylová Jarmila

 Šebesta Radomil

 Stodůlka Petr

 Lubojacký Jaroslav

 Bigoš Bohumír

 Vařeková Ludmila

 Křístková Věra

 Přibylová Milada

 Vraštilová Jiřina

 Černý Jan

 Urbánková Anna
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Z jednání Rady: 
Úplná znění usnesení rady jsou k na-

hlédnutí občanům na Úřadě městského 
obvodu Svinov a také na www stránkách 
našeho Úřadu. Některá z nich pro vás 
vybíráme.

Rada MOb Svinov:
• projednala žádost Živnostenského 

úřadu MMO o vyjádření k návrhu trž-
ního řádu ve věci prodeje živých zvířat 
a souhlasila s prodejem živých ryb 
na území celého obvodu a souhlasila 
s prodejem živých zvířat, produktů 
z nich a zvířat v zájmovém chovu na 
tržišti před svinovskou sýpkou a na 
tržním místě – areál TJ Svinov

• projednala návrh cenové mapy sta-
vebních pozemků města Ostravy na 
území MOb Svinov a souhlasila s jeho 
návrhem

• projednala návrh smlouvy o vzájemné 
spolupráci mezi MOb Svinov a Sbo-
rem dobrovolných hasičů Ostrava 
– Svinov a návrh vnitřní směrnice 
č. 3/2012, kterou se vydávají Zásady 
pro krátkodobý pronájem (výpůjčku) 
části objektů a uložila starostce před-
ložit po úpravách oba návrhy k při-
pomínkování do 31.10.2012 lídrům 
politických stran a uskupení

• schválila „Podmínky užívání ne-
bytových prostor Městskou policií 
Ostrava“ v budově č.p.369 na náměstí 
Dr. Brauna

• vzala na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1-6/2012

• vzala na vědomí informaci o poskyt-
nutí podpory z Operačního projektu 
Životní prostředí na projekt „Sní-
žení emisí ze spalovacích procesů v 
objektu Technického dvora Ostrava-
-Svinov“ ve výši 5.442.052,- Kč a 
spolufi nancování ze zdrojů SR ve výši 
320.120,- Kč

• rozhodla uzavřít smlouvu s J. Lištia-
kem, jednatelem společnosti Greener, 
s.r.o. Ostrava o nájmu nebyt. prostor 
objektu na Kmochově ul. 341/1 o cel-
kové výměře 223,48 m2 od 1.10.2012 
na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
1.000,- Kč/m2/rok (nebyt. prosto-

ry), za nájemné 170,- Kč/m2/rok 
(venkovní terasa) a o nájmu funkčně 
souvisejícího pozemku parc.č. 1573/3  
o výměře 570 m2 za nájemné ve výši 
7,- Kč/m2/rok

• rozhodla pronajmout společnosti 
RENT 24 s.r.o. se sídlem v Brně, Ve-
veří prodejní stánek č.3 (směr svinov-
ské mosty) v přednádražím prostoru 
o výměře 9,75 m2 od 8.10.2012 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou za měsíční nájemné 3.800,- 
Kč za účelem pronájmu vozidel a 
za podmínky složení kauce ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného

• schválila Plán zimní údržby místních 
komunikací v MOb Svinov na období 
od 1.10.2012 do 31.5.2013

• souhlasila s projektovou dokumentací 
pro stavební řízení na akci „Revita-
lizace centra městského obvodu u 
ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění 
negativních vlivů důlní činnosti z 
minulosti“ zpracovanou společností 
Projekt 2010, s.r.o. s připomínkou 
zapracování likvidace septiku

• rozhodla zadat veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Snížení emisí ze 
spalovacích procesů v objektu Tech-
nického dvora O.Svinov – zpracování 
zadávací dokumentace a vedení do-
tační management“ zájemci TEDEAS, 
s.r.o. Třinec – Lyžbice za cenu nejvýše 
přípustnou 68.400,- Kč vč. DPH a 
uzavřít s ním smlouvu o dílo

• projednala doručené cenové nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Komplexní servis výtahů instalova-
ných v budovách ve správě MOb Svi-
nov“ a rozhodla zadat tuto zakázku 
zhotoviteli VÝTAHY OSTRAVA 
SERVIS, s.r.o. dle jeho cenové nabíd-
ky za cenu nejvýše přípustnou 1500,- 
Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít s 
ním Smlouvu o dílo

• rozhodla uzavřít se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje , p.o. smlou-
vu o právu provést stavbu „Revitaliza-
ce centra městského obvodu Svinov u 
ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění 
negativních vlivů důlní činnosti z mi-
nulosti“ 

• projednala koncept projektu „Úpra-
va linky č. 46 v městském obvodu 

Svinov“ zpracovaný společností 
UDI MORAVA s.r.o., souhlasila s pro-
dloužením autobusové linky č. 46 
o úsek přes jižní svahy dle 1. varianty 
konceptu a ukládá starostce projednat 
tento koncept se starosty Polanky 
nad Odrou, Poruby, Krásného Pole 
a Pustkovce

• doporučila zastupitelstvu schválit 
rozpočet MOb Svinov pro rok 2013, 
rozpočtový výhled MOb Svinov na 
léta 2014 – 2016 a uložila starostce 
předložit tyto návrhy k projednání 
zastupitelstvu

• vzala na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1-9/2012 

• projednala žádost odboru fi nancí 
a rozpočtu MMO o vyjádření k pro-
vozování loterie, nebo jiné podobné 
hry v provozovně na ul. Fr. a Anny 
Ryšových a nesouhlasila s tímto pro-
vozováním.

Z jednání
Zastupitelstva: 
V září 2012 se uskutečnilo 11. zasedá-

ní ZMOb Svinov, na kterém mimo jiné :
• rozhodlo vydat nesouhlasné 

stanovisko k záměru prodeje části 
pozemku parc.č. 218 a parc. č. 
217/2 v k.ú. Svinov z důvodu zne-
možnění příjezdu k pronajatým 
částem pozemků a využití těchto 
pozemků v budoucnu, např. pro 
výstavbu parkovacích stání

• rozhodlo prodat pozemek parc. 
č. 3680/2 o výměře 861 m2 
a  pozemek parc. č. 3681 o výměře 
843 m2  v k.ú. Svinov Bytovému 
družstvu ELEKTRA 5696, 5766 na 
Elektrárenské ulici za kupní cenu 
ve výši 681.600,- Kč 

• vzalo na vědomí zprávu o vývoji 
rozpočtu MOb Svinov za 1- 6/2012

• projednalo zprávu o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva 
MOb Svinov ke dni 7.9.2012

Jiřina Broulíková
místostarostka

Zavedenou tradici blahopřání našim oslavencům chceme i nadále zachovat. Obracíme se proto na všechny občany Svinova, kteří 
se v roce 2013 dožívají 70, 75, 80 a více let, aby vyplnili následující souhlas se zpracováním osobních dat. Dále je žádáme, aby vypl-
něné a podepsané sdělení předali osobně nebo doručili poštou na sekretariát Úřadu městského obvodu Svinov do 28. 2. 2013, čímž 
dají souhlas k použití svých osobních údajů ke uveřejnění gratulace na stránkách Svinovského hlasatele.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea.

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………………………..

Zveřejňování jubilantů

Bydliště:………………………………………………………………………………

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

Vlastnoruční podpis: ……………………………………………………………
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Dlouho očekávané otevření svinovských mostů 
je tady!

Statutární město Ostrava, Moravsko-
slezský kraj a sdružení realizačních fi rem 
připravili obyvatelům Ostravy krásný 
vánoční dárek. V pátek 21. prosince 2012 
bude zahájen zkušební provoz rekonstru-
ovaných svinovských mostů. Slavnostní 
otevření za účasti p. primátora proběhne ve 
13:00 hodin, pro veřejnou dopravu budou 
oba směry zprůjezdněny ve 24:00 hodin 
z důvodu nutnosti odstranění dočasného 
dopravního značení a dalších dočasných 
dopravních zařízení.  Zprovozněny budou 
dosud uzavřené části stavby – sever-
ní silniční most, který umožní průjezd 
silničním vozidlům ve směru z centra do 
Poruby. Druhá kolej tramvajové trati bude 
průjezdná v předstihu, a to 17. prosince 
2012 od 04:00 hodin. Dočasné autobusové 
a tramvajové zastávky se vrátí do původ-
ních stanovišť na mostech. 

Velkou, ale příjemnou změnou je pře-
místění autobusových zastávek z původní-
ho obratiště, které se nacházelo mezi tzv. 
Platem a ul. Bíloveckou. Nové, tzv. „dolní“ 
zastávky nyní budou pod svinovskými 
mosty na prodloužené ulici Peterkově 
v místech, kde byly původně pěší lávky 
a přístupový chodník k nádraží. Cestují-
cím se tak významně zkrátí vzdálenost při 
přestupu na spoje, kterými pak pojedou 
do Svinova, Polanky, Klimkovic a k dalším 
cílům. Mosty a nádraží spojí nový, široký 
chodník s veřejným osvětlením.

Asi nejdůležitější a nejvíce očekáva-
nou změnou je, že se cestující dostanou 

z dolních zastávek na všechny autobusové 
i tramvajové zastávky na svinovských 
mostech v obou směrech pomocí eskalá-
torů a bezbariérových výtahů. Nebudou 
již muset pro přestup na jiný spoj složitě 
obcházet uzavřená místa po fyzicky nároč-
ných, provizorních přístupových trasách. 
Ti zdatnější budou moci využívat pevná 
schodiště, obdobně jako před rekonstrukcí. 

Nepřetržitý monitoring celého do-
pravního uzlu zajistí kamerový systém, 
napojený na dispečink Městské policie 
Ostrava. Časy odjezdů jednotlivých spojů 
a další dopravní informace budou průběž-
ně zobrazovány na informačních panelech. 
Samozřejmostí je osvětlení všech prostorů, 
které bude využívat cestující veřejnost. 
Osvětlen a oplocen bude prostor pod mos-
ty, kde se nacházel autobazar. V době 

zkušebního provozu budou pro veřejnost 
otevřeny veřejné toalety, které najdete stej-
ně jako v minulosti, v podchodu svinov-
ských mostů.

Se zprůjezdněním svinovských mostů 
očekáváme snížení dopravní zátěže ul. Bílo-
vecké, Polanecké, Nad Porubkou a Bří Sed-
láčků. Zhotoviteli se přes všechny problémy 
a úskalí takto složité stavby podařilo zkrátit 
dobu uzavírky svinovských mostů o čty-
ři měsíce. Vyhověl tak našim požadavkům 
na zmírnění negativních dopadů stavby na 
obyvatele Svinova. Vám svinovským obča-
nům děkujeme za trpělivost, se kterou jste 
negativní dopady stavby dlouhodobě snáše-
li. Přejeme Vám příjemné cestování jedním 
z nejdůležitějších dopravních uzlů v Ost-
ravě, kterým svinovské mosty bezpochyby 
jsou.  Tomáš Mužík

odbor fi nancí a správy majetku

Vizualizace: pohled od nádraží – z prodloužené ul. Peterkovy na budoucí přestupní uzel 
pod svinovskými mosty 

Povinné čipování psů
Dnem 1. 1. 2013 nabývá účinnosti 

Obecně závazná vyhláška statutárního 
města Ostravy č. 9/2012, kterou se upra-
vuje trvalé označování psů a evidence je-
jich chovatelů. Z této vyhlášky vyplývá, že:
- chovatel psa chovaného na území sta-

tutárního města Ostravy je povinen ne-
chat psa trvale označit elektronickým 
čipem odpovídajícím ISO standardu 
požadovanému předpisem Evropského 
společenství (ISO 11784 a 11785), a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy pes 
dovršil věku 3 měsíců

- čipování se provádí na náklady chova-
telů psů

-  chovatel psa je povinen se do evidence 
chovatelů psů přihlásit do 30 dnů ode 
dne, kdy byl pes označen čipem 

- chovatel psa, který je již označen 

čipem, je povinen se do 90-ti dnů ode 
dne účinnosti vyhlášky přihlásit do 
evidence, v tomto případě je povinnost 
označení čipem splněna i v případě, 
kdy čip neodpovídá výše uvedeným 
normám

-  chovatel psa staršího 3 měsíců je 
povinen nechat psa označit čipem a 
to nejpozději do 12 měsíců ode dne 
účinnosti vyhlášky

-  povinnost označení čipem se nevztahu-
je na chovatele psů, kteří se na území 
statutárního města Ostravy nezdržují 
trvale 

-  porušení povinností stanovených vy-
hláškou lze postihovat jako přestupek 
nebo správní delikt

-  evidenci chovatelů psů označených 
čipem vede statutární město Ostrava 
– městský obvod Svinov (dle trvalého 
pobytu chovatele psa) - Úřad městské-
ho obvodu Svinov, kancelář č. 24

- více na: http://www.ostrava.cz/cs/urad/
pravni-predpisy/vyhlasky-statutarni-
ho-mesta-ostravy

Jana Pušová, ÚMOb Svinov, tel. 599 421 
033, e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz

Podrobné informace o zimní údržbě komunikací ve Svino-
vě najdete na webových stránkách Městského obvodu Svinov
www.svinov.ostrava.cz
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Změna nemusí být někdy špatná
Po čtyřiceti pěti letech jsem se rozhodla 

pro změnu bydliště. Bylo to samozřejmě 
po předchozím projednání s přítelem, se 
kterým žiji. Rozhodli jsme se pro Svinov, 
kde je již také naše trvalé bydliště. Od 
března 2011, kdy došlo k nastěhování, nás 
provázejí samé pozitivní věci a poznat-
ky. Začnu školou, dcera, které bude v 
květnu patnáct let, přestoupila na základní 
školu na Bílovecké ulici 10 a tuto školu si 
nemůže vynachválit. Spolužáky, přístup 
pedagogů, prostředí, které se oproti bývalé 

škole vůbec nedá srovnat a hlavní je, že 
se do školy opět těší. Velice nás překva-
pila spolupráce rodičů a školy. Zúčastnili 
jsme se také již několika kulturních  akcí 
a vždy perfektní organizace, ať tuto akci 
pořádala škola (vinobraní, 100let výro-
čí školy), či obecní  úřad, což potvrzuje 
posezení u cimbálové muziky pana Lipky, 
kde se opravdu bavili jak starší, tak mladší 
ročníky. Díky obecnímu  úřadu ve Svinově 
mohu provozovat svoji živnost a to v nově 
zrekonstruovaném prostoru, v němž byl 

zahájen v září provoz, za což všem patří vel-
ký dík. Bydlíme v místě, kde je vše takřka na 
dosah ruky. Prostě změnu, které jsem se ve-
lice bála, snáším úplně v pohodě a to jen pro 
to, že máme  kolem sebe samé bezva lidi, se 
kterými je vždy dobrá domluva. Prostě Svi-
nov žije. Stále nějaké rozptýlení, akce a tak 
bych mohla pokračovat dál a dál. Díky za 
den, kdy jsme se tady nastěhovali, a doufám, 
že to byla v mém životě poslední změna, co 
se týče bydlení. Jsme tady velice spokojení 
a není důvod na tom cokoliv měnit.

Miroslava Marethová.

Co se ve Svinově podařilo
Máme za sebou 1. polovinu čtyřletého 

funkčního období 2010 – 2014. A co se 
dosud udělalo, co se podařilo?  Jak jsme 
využili velmi omezené fi nanční prostředky?

Opravy a rekonstrukce komunikací

Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
byly opraveny chodníky na části ul. Stani-
slavského          171 tis. Kč 

Oprava chodníků na ul. Hradecké   
      1409 tis. Kč

ul. Makarenkově     1443 tis. Kč
Byly opraveny chodníky a části komu-

nikací (povrhy z žulových kostek), které 
nebyly dotčeny rekonstrukcí vodovodu 
a kanalizace a byly tak předlážděny celé 
povrchy. 

Rekonstrukce povrchu části ul.Jelínko-
vy (od nové hasičárny po křižovatku s ul. 
Dr. Kudely )      1 200 tis. Kč 

Nový cyklistický přejezd  a ul. Polanecké  
            89 tis. Kč 
Obnova a výměna svislého a vodorovného 
dopravního značení místních komunikací 

          112 tis. Kč 
Odstranění věže ve staré hasičárně, za 

kterou jsme obdrželi            13 tis. Kč 
(zůstatek ceny šrotu po odečtení nákladů 
na demolici).

Oprava schodiště z ul. Urbaníkovy 
k Domu služeb, celkové náklady činily   
          120 tis. Kč

Obnova a výměna svislého a vodorovné-
ho dopravního značení místních komuni-
kací          102 tis. Kč 

Opravy výtluků v roce 2012 nebyly 
prováděny, protože povrchy místních ko-
munikací, byly díky opravám, provedeným 
v minulých letech, až na drobnosti, v dob-
rém technickém stavu. Další komplexní 
kontrola bude provedena po nadcházejícím 
zimním období.

Plánovaná oprava pravostranného 
chodníku na ul. Makarenkově nebyla reali-
zována, protože nepokračovala oprava vo-
dovodu a kanalizace (investiční akce SMO), 
která by opravený chodník poškodila. 

V obou letech byly průběžně prováděny 
opravy komunikací malého rozsahu, čištění 
dešťových vpustí, lokální opravy chodníků, 
průběžné opravy poškozeného dopravního 
značení apod.

Správa  majetku

ÚMOb  -  Vybudování terasy vedle budovy  
           143 tis Kč
-     Instalace skládacích dveří v NP           
            58 tis.Kč
-     GO vstupního schodiště do NP   
                    28 tis.Kč
-     Úprava a nátěr dřevěného obložení fasády 
(pod střechou) budovy                          60 tis.Kč

Správa bytů
č.p. 352  -  GO  silnoproudých a slabo-

proudých el. rozvodů a  el. zařízení ve SP 
(sklepy, chodby, schodiště, půda a zvonky)                 
          258 tis.Kč  

č.p. 352 – Kompletní systém etážového 
topení v bytě č. 4            63 tis. Kč

č.p. 256 – Kompletní systém etážového 
topení v            63 tis. Kč

č.p. 118 -   GO  silnoproudých a slabo-
proudých el. rozvodů a  el. zařízení ve SP 
(sklepy, chodby, schodiště, půda a zvonky) 
dvouvchodového  bytového domu   

         342 tis. Kč
č.p. 350  a  č.p. 700 -   GO  silnoprou-

dých  el. rozvodů a el. zařízení ve SP - sklepy  
            79 tis. Kč

č.p. 118 - byt č.1,  138 - byt č.2,  256 – 
byt č.2, 123 - byt č.8, 55 - byt č.3  - Kom-
pletní systém etážového topení v bytě č.1  
          363 tis.Kč 

č.p. 155  a  č.p. 10 (ZŠ) – Výměna střeš-
ních oken          612 tis.Kč 

všechny bytové domy – Výměna vodo-
měrů ve všech bytech           90 tis.Kč 

č.p. 115, 118, 123, 138 a 155 – Výměna 
všech oken (mimo sklepních)     4 487 tis Kč

Investiční akce 

Vestavba multimediální učebny pro výu-
ku zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílo-
vecká 10 (dokončeno 01/2011, dotace ROP 
4.885.400,-Kč)                  5.739.379,-  Kč   

Zateplení MŠ Rošického 1082 
   2.062.132,- Kč 
Studie odtokových poměrů vodního 

toku Mlýnka     288.000,- Kč
Snížení emisí ze spalovacích procesů 

v objektu TD Ostrava – Svinov  - projektová 
dokumentace      172.650,- Kč

Snížení emisí ze spalovacích procesů 
v objektu TD Ostrava – Svinov  - zpracování 
žádosti o dotaci     138.000,- Kč

Snížení emisí ze spalovacích procesů 
v objektu TD Ostrava – schválená dotace

   5.762.171,- Kč
Snížení emisí ze spalovacích procesů 

v objektu TD Ostrava – dokumentace pro 
provádění staveb       67.200,- Kč

Revitalizace centra městského obvodu 
Svinovu ZŠ Bílovecká 1 – schválená dotace  
                 6.975.000,-  Kč

Revitalizace centra MOb Svinov u ZŠ Bí-
lovecká 1 – dokumentace pro provádění sta-
veb    102.000,-  Kč

Revitalizace Sadu Míru ve Svinově - 
schválená dotace                   4.253.424,- Kč

Nová MŠ na ul. Stanislavského – projek-
tová dokumentace     354.000,- Kč

Vestavba výtahu a stavební úpravy bu-
dovy Dr. Brauna 369  2.767.436,- Kč

Rada MOb Svinov ve složení:
Eva Poštová  ODS
Jiřina Broulíková  ODS
Zdeňka Popková  HNPD
Radmila Jančíková  NEZÁVISLÍ
Lumír Pščolka  ODS
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Knihovna ve Svinově opět otevřena

Rok 2012 ve škole

Není vláček jako vláček

1. listopadu jsme nově otevřely poboč-
ku Knihovny města Ostravy, která byla 
přestěhovaná z ulice nad Porubkou. Nyní 
se knihovna nachází v nových prostorách 
1. patra budovy na náměstí Dr. Brauna 
369/6 naproti svinovskému nádraží. Zde 
je knihovna dobře dostupná městskou hro-
madnou dopravou. Rekonstrukci knihovny, 
která je nyní díky novému výtahu v budově 
bezbariérová, zrealizovali Statutární město 
Ostrava, ÚMOb Svinov a Knihovna města 
Ostravy. Novinkou je také rozšíření půj-
čovní doby na čtyři dny v týdnu – pondělí, 
úterý a čtvrtek od 8 do 18 hodin a pátek od 
8 do 15 hodin. 

Čtenáře jistě potěší nový interiér a 
vybavení pobočky se spoustou krásných 
knih. Zvlášť máme rozděleno oddělení pro 
dospělé a pro dětské čtenáře. Na stálém 
místě je nabídka novinek a často žádaných 
knih. Beletrie a detektivky jsou uloženy v 

Rok 2012 se blíží ke svému fi niši. Mno-
ho z Vás, občanů Svinova, prožilo v tomto 
roce s naší školou velké oslavy stého výročí 
založení měšťanské školy s výukou českého 
jazyka. Jaký tedy byl rok, ze kterého zbývá 
necelý měsíc pro svinovské školky a školy? 
Asi dobrý, máme –li hodnotit zájem o naší 
školu a školky, byť náročnost naší školy 
a důslednost kontroly školní docházky 
způsobila i odchod některých našich 
bývalých žáků na jiné základní školy, které 
asi nekladou na ně takové nároky. Ve 
všech šesti třídách mateřských škol máme 
157 dětí, převážně ze Svinova. Bohužel 
30 dětí, většinou mladších tří let, jsme 
museli odmítnout, neboť kapacita budov 
školky je naplněna zcela. Výstavba nové 
školky na ulici Stanislavského, kde je už 
vydáno územní rozhodnutí a je požádáno o 
vydání stavebního povolení, věřím, že bude 
následovat brzy. Budovy Základní školy 
Bílovecká 1, 10 a Evžena Rošického 1082 
navštěvuje 319 žáků a žákyň v patnácti 
třídách.

„Mami, zítra jdeme do školy na nějaké 
divadlo“, slyším z šatny a Anička pokraču-
je:“ Ale to nebude jen tak obyčejné divadlo, 
paní učitelka říkala, že tu pohádku nám 
budou hrát paní na vozíčku....“.

V pátek 2.11. jsme se nemohli všichni 
dočkat. Sice jsme si s dětmi o tom povídali, 
ale přiznám se,  sama jsem byla zvědavá, 
jak si s tím děvčata poradí.

Byla jsem nadšená a překvapená, jak 

přehledných regálech, což usnadňuje  lepší 
orientaci. Poezii, dramata, časopisy a sci-fi  
literaturu a hlavně příjemný čtenářský 
koutek najdete v přilehlé místnosti. Půjčov-
nu pro dospělé čtenáře a čítárnu doplňují 
výstavní prostory s klipy, které budou 
nabízet fotografi e, kresby nebo dokonce 
drobné ruční práce.  Nyní máme výstavku 
prací dětí ze ZUŠ Dobroslava Lidmily a tyto 
obrázky naše prostory krásně osvěžily. Spo-
jovacím prvkem mezi dětmi a dospělými je 
oddělení naučné literatury, kde jsou knihy z 
jednotlivých vědních oborů. Zde přímo láká 
k odpočinku sněhobílá sedačka. V dětském 
oddělení je pro naše nejmenší kobereček, 
barevné sedáky a hlavně mnoho knih a ča-
sopisů. Samozřejmostí jsou studijní místa, 
přístup k internetu, v prostoru pro děti a 
mládež také herní konzole PlayStation 3. 

V dopoledních hodinách knihovna pořá-
dá knihovnické lekce a besedy pro školy 

V končícím roce pokračovala moder-
nizace budov škol a školek. Byl realizován 
grant MŠMT ČR ve spolupráci s Evropskou 
unií – Šablony, do které je zapojeno 338 
žáků a učitelek.  Škola díky tomuto projek-
tu zakoupila 3 interaktivní projektory, kte-
ré byly instalovány v budově Bílovecká 10. 
Všichni žáci 1. stupně naší školy tak získali 
přístup na výuku touto moderní techni-
kou – interaktivní tabule nebo interaktivní 
projektory. Z projektu fi rmy IKEA byla 
vybudována  nová učebna environmentální 
výchovy zásluhou p. uč. Kostkové. Projekt 
Statutárního města Ostravy – správce 
hřiště -  byl zaměřen hlavně na zpřístupně-
ní školního hřiště u budovy Bílovecká 10. 
Další projekt stejného poskytovatele, nad 
kterým převzal záštitu náměstek primátora 
Ing. Martin Štěpánek Ph.D., pomohl spolu 
se sponzorskými dary k důstojným osla-
vám stého výročí měšťanské školy s výukou 
českého jazyka. 

Rok 2012 bude brzy minulostí. Děkuji 
zákonným zástupcům, rodičům za celoroč-
ní dobrou spolupráci, které si velmi 

se dá využít a včlenit vozíček do pohádky, 
aniž by to nějakým způsobem rušilo nebo 
dokonce vadilo.

Velmi vhodně byla zvolena i pohádka 
O vláčcích, navíc doplněna o zajímavé 
kulisy a převleky.

 Pěkně prožité páteční dopoledne měly 
tak nejen děti, učitelky, ale i ředitel školy, 
který přišel děvčatům poděkovat, paní sta-
rostka a  vedoucí  knihovny, která nás při 

a odpoledne se konají akce pro veřejnost – 
jak pro děti, tak pro dospělé. V listopadu již 
proběhla beseda o slonech s ošetřovatelem 
ostravské ZOO Danem Zvolánkem za účas-
ti dospělých a dětských čtenářů. Tato akce 
byla naši první a hned se setkala s velkým 
ohlasem. Lidé se dozvěděli zajímavosti 
nejen o „našem“ slůněti Rashmi, ale také 
o historii chovu slonů. Poté se rozpoutala 
zajímavá diskuse mezi besedujícími. V plá-
nu máme i besedy o cestování, setkání se 
spisovateli, apod. Pro děti máme na každý 
měsíc připraveny soutěže a kvizy, za které 
vylosovaní soutěžící získávají drobné odmě-
ny. Akce probíhají v rámci projektu „S kni-
hovnou mě baví svět“, který je realizován za 
podpory Úřadu městského obvodu Svinov-
-SMO. Přehled akcí můžete najít na webo-
vých stránkách knihovny.

Přijďte a přesvědčte se!

knihovnice ze Svinova

ceníme, stejně jako i všem občanům Svino-
va, kteří věnují svůj čas našim dětem v době 
svého osobního volna. Poděkování patří 
i zastupitelům městského obvodu Svinov, 
členům Rady MO vedené p. starostkou Ing. 
Evou Poštovou CSc. při prosazování zájmů 
svinovských školek a školy v součinnosti 
se Školskou radou vedenou předsedkyní 
p. Janou Štekbauerovou. Děkuji pracovní-
kům ÚMOb Svinov vedené tajemnicí Ing. 
Ludmilou Lankočí za celoroční pomoc při 
realizaci projektů a rekonstrukcí budov 
školy. Poděkování za spolupráci v roce 
2012 patří také kolektivu pracovníků Tech-
nického dvora Svinov řízeného ředitelem 
Ing. Pavlem  Miturou za údržbu zeleně, 
venkovních hracích prvků ve školkách a na-
víc i technické pomoci při opravách učeb-
ny v budově Bílovecká 10. Všem dětem ve 
školkách i škole, zaměstnancům ZŠ a MŠ 
Ostrava – Svinov p. o., sponzorům školy 
a  všem občanům Svinova přeji krásné pro-
žití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně 
úspěchů v roce 2013.

Mgr. Zdeněk Ivančo

této příležitosti do nové knihovny pozvala.
Největší dík však patří odvaze všem 

účinkujícím děvčatům, ze společnosti 
ROSKA, která pod vedením  paní Renáty 
Šímové byla schopná předvést i přes svůj 
handicap, krásnou pohádku a udělat tak ra-
dost všem přítomným.

Moc se těšíme na další představení a ješ-
tě jednou děkujeme!

Lenka Olšarová
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Házenkářské víkendové soustředění
Ve dnech 23. – 25. 11. 2012 proběhlo 

ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov 
a stravovacím zařízením U Kočky spor-
tovní přípravné soustředění v tělocvičně 
Bílovecká 10.

Začátkem listopadu začala pro naše 
mladší žačky zimní příprava – tréninky 
v tělocvičně. Součástí této přípravy je také 
každoroční víkendová akce v tělocvičně. Na 
rozdíl od předešlých soustředění se účast-
nili i chlapci z oddílu 1. NH Brno. Během 
tří dnů se hráči a hráčky nejen zlepšovali 
v házenkářských dovednostech, míčové 
technice, ostatních sportovních hrách, ale 
také společně hráli společenské hry, hrabali 
listí na hřišti nebo malovali. Letošním 
společným dílem bylo malování a kreslení 
Šmoulů, které se dětem obzvlášť líbilo.

Další důležitou součástí soustředění bylo 
porovnávání sil v házenkářské olympiádě. 
Hráčky a hráči byli tentokrát rozděleni do 3 
kategorií:

Řízení, rozhodování a zapisování bě-
hem olympiády měly na starost naše starší 
žačky, tedy žákyně 7. a 8. třídy. Tato spolu-
práce mezi mladšími a staršími žačkami je 
pro nás důležitá, dívky tak pomalu 

připravujeme na přechod do vyšší katego-
rie, který není nikdy jednoduchý.

Tři sportovní dny utekly jako voda a my 
jsme v neděli večer začali uklízet tělocvičnu 

a loučit se s novými i starými kamarády. Sou-
středění se vydařilo po všech stránkách a my 
se už těšíme na další společnou akci mladších 
žaček TJ Sokola Svinov, kterou bude Vánoční 
turnaj ve Vracově v sobotu 15. 12. 2012. 

Trenérky mladších žaček

MINI (3. - 4. třída) MLADŠÍ (5. - 6. třída) STARŠÍ (7. - 8. třída)

1. místo Lucka Hlinková (3.B) Lucka Hrubá (Svinov) Jarek Kilián (Brno)

2. místo Verča Mikulová (4.A) Romča Gebauerová (6. 
třída)

Lucka Mužíková (7. 
třída)

3. místo Jana Köhlerová (4.B) Kuba Kilián (Brno) Terka Hlinková (Svinov)

Halloween 2012

Mikulášská nadílka

V den svátku Všech svatých naši pionýři 
a pionýrky tradičně uspořádali akci pro 
děti s názvem Halloween. Děti si mohly 
zasoutěžit v několika disciplínách, jako byl 
strašidelný smích, stezka odvahy, straši-
delný hod, nechuťárničky, nebo strašidelné 
puzzle. To vše za doprovodu hrůzostrašné 
hudby. Jejich snažení bylo odměněno 
drobnými dárky a sladkostmi. Účastníci se 
rovněž mohli zapojit do soutěže o nejkrás-
něji vyřezanou halloweenskou dýni. 

Komise pro kulturu, mládež a sport 
Rady městského obvodu Svinov i letos při-
pravila pro  svinovské žáky a děti „Miku-
lášskou nadílku“. Všichni navštívili kostel 
Krista Krále, kde zhlédli fi lm o sv. Mikuláši 
a zazpívali za doprovodu Lucie Mužíko-
vé vánoční písně. Nejmenší děti byly při 
odchodu obdarovány sladkostmi.

Každá dýně byla opravdu originální, tudíž 
není divu, že se během akce některá díla 
ztratila. K ukojení hladu byly pro strašidla 
připraveny špekáčky, která si mohly opéct 
na ohni. Fotografi e z akce jsou k vidění na 
našem webu „psjester.cz“.

Děkujeme všem zúčastněným za vytvo-
ření skvělé atmosféry a budeme se těšit 
opět za rok!

Vít Horáček

Slavnostní den zahájili starší žáci Mi-
kulášským turnajem ve vybíjené. Vítězové 
i poražení byli odměněni sladkým pře-
kvapením. Snad se všichni dobře pobavili 
a zpříjemnili si předvánoční čas. 

Mgr. Iveta Komorášová

Bruslení 
s Mikulášem

Vinobraní

Komise pro kulturu, mládež a sport při 
Radě městského obvodu Svinov uspořá-
dala dne 2.12.2012 

pro děti s doprovodem rodičů brus-
lení. Tentokrát ledovou plochu navštívil 
i Mikuláš s čertem, kteří dětem přinesli  
sladkou nadílku. Všichni odcházeli domů 
lehce unaveni po sportovním výkonu 
a nadšeni  ze skvělého zážitku. 

Jana Štekbauerová

předsedkyně komise

Dne 9.11.2012 se konalo ve společen-
ském sále vedle fotbalového hřiště tra-
diční Vinobraní. K příjemně strávenému  
večeru přispěla již osvědčená kapela Petra 
Jiříčka, která hrála k tanci i poslechu. 

 SRPŠ při ZŠ Bílovecká 10 touto cestou 
děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do 
tomboly,  všem  organizátorům, zaměst-
nancům školy i žákům ZŠ, kteří se podíleli 
na jeho přípravě.

Za výbor SRPŠ Jana Štekbauerová
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Cimbálový večer? Proč ne.......
Kdo strávil jeden z listopadových 

pátečních večerů s Cimbálovkou LIPKOU, 
prožil báječný večer........

Páni muzikanti krásně hráli jak k 
poslechu tak i do kroku, kdo netančil, ten 
zpíval u skleničky dobrého vína.......

Za symbolickou padesátikorunu jsme 
se vzdálili stereotypu, který většinu z nás 
„ubíjí“ a je poněkud nudným „společní-
kem“!

A aby toho nebylo málo, tak jsme si 
užili spoustu srandy u tomboly, ve které 

bylo možné vyhrát spoustu „vitamínů“ 
v podobě balíčků s různým ovocem, nebo 
bažanta... o balíčcích se samými dobrotami 
nemluvě.......

Děkuji organizátorům této akce za 
výjimečný večer a doufám, že přesto, že byl 
první v tomto stylu, že nebyl poslední.........

Pánům MUZIKANTŮM  patří také 
velký DÍK..

Krásné a ve zdraví prožité Vánoční 
svátky všem přeje 

Mirka Silberová

Výlet 
do Krakowa 

Zlatý den v královském hávu a ve 
znamení zimy. Pro mne Vánoce s dár-
kem nad dárky vzacným. Budu usínat 
a na rtech mi zní jméno všech jmen 
největší LEONARDO DA VINCI, ale 
nebyla to Mona Lisa, kterou jsem dnes 
spatřila, nýbrž Dáma s hranostajem. 
Již drahně let po ní prahnu, uvidět ji na 
vlastní oči a konečně jsem se dočkala 
a uviděla tento skvost, nejcennější ob-
raz v Polsku, ba co dím, snad po Moně 
Lise v Evropě. A taky Sukenice a všech-
ny ty kostely a krásná místa na Wawelu 
i pod ním.

Eva

603 414 962

PRO OB ANY
Da z p íjm fyzických osob
Da z nemovitostí
Da z p evodu nemovitostí
Da  d dická
Da  darovací
Ob ané ze Svinova - sleva 20 %

PRO FIRMY
Komplexní vedení ú etnictví
Mzdy a personalistika
Zastupování na ú adech
Sleva 20 % z aktuální ceny zpracovatelské
firmy
Úspora mzdových náklad až 50 %

 P I DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
Zdarma základní servis a správa PC a sítí
Zdarma základní webová prezentace
Polepy za cenu materiálu

www.v

Mgr. Viktor Kojdecký
Jelínkova 1214/9, Ostrava - Svinov

igosoft.cz

Den stromů
V závěru měsíce října jsme s žáky ZŠ 

a MŠ oslavili Mezinárodní den stromů 
týdenním projektem, který se zabýval 
významem stromů, jeho vnitřní a vnější 
stavbou ale i ochranou. Žáci stromy mo-
delovali, kreslili a jinak výtvarně zpra-
covávali, sestavovali jednotlivé obrazy 
stromů v les, poznávali stromy podle listů 
a plodů. Intenzivněji navštěvovali „Lesní 
třídu“ v prostorách školy aby podle vzoru 
„dýchání stromů“ využívali našich inha-
lačních přístrojů. 

Vyvrcholením celého projektu byl 
„Den stromů“, který proběhl 30. října 
2012 na školním hřišti. Zúčastnili se ho 
nejen žáci naší ZŠ, ale i děti z MŠ a široká 
veřejnost, někteří i v maskách lesních 
zvířátek, skřítků, strašidel a čarodějů.

Děti si nejprve vyzkoušely dovednost-
ní aktivity jako byl – běh se šiškami ke 
stromu, kompletace stromů podle listů, 
plodů a dřevěných výrobků, hod na cíl, 
slalomový běh aj. 

Poté jsme rozsvítili 
vlastnoručně vyrobené 
lampióny a v průvodu 
se odebrali do parku 
ke svinovské radnici. 
Tam jsme se rozlouči-
li se stromy před zim-
ním spánkem položením 
„světýlka“ ke kořenům.

Radomíra Kostková- učitelka ZŠ
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Den dobré pohody

Společně za sportem, kulturou a historií

Den bez dobré pohody je jako polévka 
bez soli, krb bez ohně a nebe bez hvězd.

V minulých dnech jsem prožila pravý 
opak. Zásluhou svinovské základní  školy 
na Bílovecké ulici jsem zažila příjemný 
pohodový den. Oslavovali totiž sto let 
trvání.

Sto  let je dlouhá doba. Vyrostlo 
několik generací, kterým škola s českým 
vyučovacím jazykem umožnila přístup ke 
vzdělání.

Prohlídku jsem začala obdivuhodnou 
výzdobou budovy, chodeb tělocvičny, 
která se švihnutím kouzelného proutku 
změnila v divadelní sál. Zaujala mne i 
kuchyně z doby založení školy, výstavka 
složená  z nástěnek jednotlivých tříd v 
nichž uplatnili učitelé své nápady a vkus, 
žáci pak zručnost i osobitý přístup.

Každý návštěvník dostal barevný Al-
manach a pamětní medaili. 

Vyvrcholením oslav byla akademie.Za-
čala na plátně v jevišti promítáním záběrů 
minulých let. Projev ředitele školy pana 
Mgr. Zdeňka Ivanča kalendářně vyzvedl 
všechny přednosti, ale i doby, kdy se české 
škole obklopené školami s německým vy-

V rámci projektu „Společně za spor-
tem, kulturou a historií“ se žáci ZŠ a MŠ 
Ostrava Svinov  a Gymnazia nr.7 Rybnik 
zúčastnili  několika společných projekto-
vých dnů.

Koncem května jsme se poprvé vydali 
do Polska, kde proběhl projektový den 
„Olympiáda“. Ve skupinových aktivitách, 
jako je házená, minikopaná, volejbal, se 
nám moc nedařilo, ale zato jsme si to 
vynahradili v atletických disciplínách, kde 
jsme získali dvě zlaté, sedm stříbrných 
a pět bronzových medailí. Po vzájemném 
zápolení jsme se vrátili zpět unavení, ale 
spokojení.

V pátek 15. června 2012 se někteří žáci 
naší školy vydali na další, již druhou, ná-
vštěvu Polska. Úvodem nám polské dívky 
řekly několik slov o Slezsku, potom se nám 
představili žáci gymnázia v krojích, někteří 
z nás byli vyzvání ke společnému tanci. 
Společně jsme se naučili polskou písničku, 
ochutnali „Slezskou buchtu“, otrhávali peří 
do peřin, skládali čepičky a seznámili se s 
jinými polskými zvyky, které se kdysi dodr-
žovaly. Poté následoval kulturní program, 
nás reprezentoval taneční kroužek Opavič-

učovacím jazykem tolik nedařilo.
Připomněl , že 18. července v roce 1946 
navštívil školu president Československé 
republiky dr. Edvard Beneš.

V závěru poděkoval všem učitelům, 
rodičům, spolupracovníkům i žákům za 
roční intenzivní přípravu oslav, ve fi niši za 
úsilí i práci. Všem sponzorům za nemalé 
fi nanční dary. Nad celou akcí převzalo zá-
štitu město Ostrava .

Celá tíha přípravy ležela ovšem na bed-
rech ředitele školy a zástupkyně paní uči-
telky Ivety Komorášové.

V programu dále vystoupil pěvecký sbor 
učitelek, velký potlesk sklidili také kytaris-
té LŠU. Líbilo se vystoupení koček a ko-
courů, hbitost  malé gymnastky, taneční 
vystoupení děvčat v nápadných parukách. 
Čísla následovala rychle za sebou. Nejvíce 
okouzlila pro přesnost i krásu v latinsko-
americkém tanci Adéla Rokytová, žákyně 
VI.A třídy.Na závěr si všichni vystupující 
zazpívali společně píseň Děti ráje.

Prožila jsem den příjemných zážitků- 
den plný dobré pohody.

Olga Paříková

Účastnice oslav

ka a žáci 9. ročníku, kteří zahráli  pohádku. 
Projektový den „Gastrofestival“ proběhl 

ve středu 19. září 2012 ve svinovské škole.
Slavnostní přivítání a zahájení pro-

jektového dne proběhlo v multimediální 
učebně.

Společnou akademii zahájil pan ředitel 
Mgr. Zdeněk Ivančo a paní starostka Měst-
ského obvodu Svinov Ing. Eva Poštová, 
CSc., potom následoval program našich 
žáků a po malé přestávce předvedli svůj 
program žáci partnerské školy.

Společně jsme si zazpívali píseň, kterou 
jsme se naučili v Polsku.

Kolem poledne byla v prostorách u 
školní jídelny slavnostně zahájena výstava, 
zaměřena na historii regionu Moravsko-
slezska.

V odpoledních hodinách si mohli 
vybraní žáci naší školy společně se svými 
polskými kamarády prohlédnout učebny 
s projekcemi zaměřenými na aktivity, které 
jsou pod vedením školy organizovány. Pa-
třily mezi ně ukázky z adaptačních kurzů, 
zotavovacích pobytů, lyžařských výcviků, 
projektů, pracovních dílen, soutěží apod.

V závěru si všichni prohlédli výstavu vě-
novanou 100. výročí založení 1. měšťanské 
školy ve Svinově, která byla instalována 
v malé tělocvičně.

 Od 1. do 5. října 2012 se někteří žáci naší 
základní školy zúčastnili týdenního pobytu 
v hotelu Beskid ve Wisle. Cílem společného 
pobytu v pěkném prostředí Slezských Bes-
kyd bylo najít nové kamarády, prožít s nimi 
mnoho společných dobrodružství, porozu-
mět jejich odlišnosti    a naopak nalézt to, co 
je sbližuje, soutěžit, bavit se, najít stejnou 
řeč. Partnerská škola se snažila připravit 
pro své hosty zajímavý program, všichni 
jsme vystoupali na Čantoryji a Skrzyczne, 
svezli se na lanové a bobové dráze, navští-
vili Slezské muzeum Beskyd, muzeum Ada-
ma Malysze a Kawulokovu chalupu, ocitli 
se na hranici tří zemí.

I přes počáteční ostych se všem pobyt 
líbil a radost z nově nabytých přátelství 
převládla. 

Už nyní se mnozí těší na lyžařský výcvik, 
který se uskuteční v lednu 2013.

Koordinátor projektu Daniela Košařová

Loučení s létem 
v MŠ Polanecká

Na naši tradiční podzimní akci se těšili 
všichni - děti, rodiče i zaměstnanci MŠ, ale 
v úterý 25.9. jsme se probudili do deštivého 
zamračeného rána.

Vyjde to nebo nevyjde, kladla jsem si 
otázku při ranním pohledu z okna, stejně 
jako všichni rodiče v MŠ.

Teď už víme, že aprílové počasí si s námi 
nezahrává jen v dubnu, ale může nás potrá-
pit i v září. Naštěstí pro všechny zúčastněné 
bylo odpoledne jako vymalované, a tak 
jsme mohli začít. Nejprve v parku, kde děti i 
rodiče museli zvládnout úkoly jako skákání 
v pytli, převážení ovoce, přenášení míčku 
a kreslení sluníčka.

Po splnění úkolů děti čekala v MŠ sladká 
odměna a malý dáreček. Šikovní rodiče nám 
všem připravili sladké a slané dobroty, které 
jsme s chutí všichni ochutnávali.

Podle hesla, kdo si hraje, nezlobí, měly 
děti i rodiče možnost zúčastnit se i připrave-
ných soutěží na zahradě.

Setkání jsme zakončili táborákem spoje-
ným s opékáním buřtů a hezkým povídáním. 

Rodičům ani dětem se nechtělo domů, 
a tak jsme se plni zážitků loučili až v pozd-
ním večeru. Už se všichni těšíme na příště...

Za kolektiv MŠ Polanecká 
Olšarová Lenka
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Co nového v Ekoškole Adventní čas v MŠ
V novém školním roce 2012/2013 se 

žáci naší školy znovu snaží získat me-
zinárodní Titul Ekoškola, který v ČR 
koordinuje a podporuje Občanské sdružení 
Tereza pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva 
životního prostředí ČR. 

Zvolili jsme proto nový Ekotým, který 
sdružuje 2 zástupce z každé třídy, učitele, 
zástupce ředitele, správní zaměstnance, 
ale i rodiče, a který organizuje práci všech 
žáků ZŠ. Členové Ekotýmu prošli úvodním 
školením a seminářem zaměřeným na 
práci v Ekoškole. 

 Našim druhým krokem byla analýza 
ekologického stavu školy, 
v jehož rámci měli žáci za 
úkol zjistit, zaznamenat 
a zhodnotit současný stav 
školy v oblastech odpadů, 
energie, vody a prostředí 
školy. Pro zaznamenává-
ní zjištěných údajů jim 
posloužily pracovní listy. 
Celou aktivitu koordinoval 
Ekotým, ale do činnosti se 
zapojila celá škola, včetně 
učitelů v jednotlivých 
předmětech.

„Vánoce, Vánoce přicházejí…” a s nimi 
nový rok 2013.

A je tady adventní čas rozjímání, od-
puštění, smíření a také rozzářených dět-
ských očí. 

Ale ještě než nastane předvánoční shon, 
zastavme se na chvilku a zamysleme se nad 
uplynulým pololetím.

Některé děti v září 2012 nastoupily 
poprvé do MŠ a byly tak trochu rozpačité, 
smutné. Ty starší se naopak těšily na své 
kamarády. Ale během půl roku jsme všichni 
udělali velký kus práce a nyní už je školkou 
slyšet jen smích, veselé písničky a radost.

Pro děti i rodiče připravujeme různé 
akce. Některé z nich míváme během do-
poledne – pohádky, návštěvy knihovny, 
exkurze k hasičům aj. Navštěvujeme také 
stanici mladých přírodovědců v Porubě. 
V rámci jimi vyhlášené soutěže ve sběru 
kaštanů a žaludů jsme se díky výbornému 
zapojení dětí a rodičů umístili na prvním 
místě z devatenácti školek. Mnohé akce se 
konají i odpoledne – broučkiáda, hallowee-
n,čertí rojení, vánoční dílny.

Tímto bychom chtěly velice poděkovat 
všem rodičům za skvělou spolupráci; za 
sponzorské dary, kterých si velmi ceníme, 
protože i díky nim si vylepšujeme prostředí 
naší MŠ.

Přejeme všem dětem, rodičům i jejich 
rodinám krásné prožití vánočních svátků 
a šťastný vstup do nového roku 2013.

Kolektiv zaměstnanců MŠ E.Rošického

Na základě zpracování výsledků analý-
zy jsme si sestavili plán činnosti a stanovili 
si krátkodobé i dlouhodobé cíle. Napláno-
vali jsme si prostředky k dosažení těchto 
cílů a rozpracovali roční plán s časovým 
rozvrhem konkrétních a proveditelných 
úkolů a činností, které povedou ke zlepšení 
školy a okolí a její ekologizaci. Zároveň 
se stanovováním úkolů v plánu činností 
jsme si stanovili způsoby hodnocení jejich 
plnění. V průběhu realizace programu 
budeme sledovat plnění jednotlivých úkolů 
a hodnotit dopad realizovaných opatření.

členové Ekotýmu

 

 

Jolanda Neuvirthová    
 

Objednávky:  mob: 724 244 110   e-mail:jolaneu@seznam.cz  
  

NOV  OTEV ENO  OD 1.1.2013 Nad Porubkou 319/24, Svinov 
                                                         /vedle restaurace „U Slunka“/ 
 
 
 
      

Martina Zajícová        
        Objednávky: mob:  755 617 999 
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„Jsou Vánoce… občas tak trochu zmatené! Vá-
noční stromy se rozsvěcují na začátku adventu, 
po celou adventní dobu probíhají předvánoční či 
přímo vánoční jarmarky, na náměstích i v super-
marketech se už od listopadu hrají vánoční kole-
dy. K tomu ještě předvánočně vánoční koncerty 
a různá předvánoční posezení a setkání … a pak 
jsou tu Vánoce! A my si s nimi nevíme rady. 

V našem někdy až zoufalém tápání a hledání 
toho, co vlastně Vánoce jsou, se máme potkat s ta-
jemstvím betlémského dítěte. To se narodilo, aby 
se nejen „něco velikého“ na chvíli navenek zjevilo, 
ale především, aby se v srdci každého z nás „něco 
niterného a pro život důležitého“ trvale probudilo. 

Proto prosím, Pane Bože, dej, abychom se 
nebáli a pro betlémský zázrak dokázali svá srd-
ce otevírat stále nové radostné (někdy i bolestné) 
naději po budoucnost…“

P. Jan Larisch, řím. kat. farář

Vánoční období 
v Husově sboru ve Svinově:

23. prosince - od 10:15 hodin   4. neděle adventní

24. prosince - od 22:00 hodin   Štědrovečerní bohoslužba

25. prosince - od 10:15 hodin   Boží hod vánoční

26. prosince - od 10:15 hodin   Sv. Štěpán

30. prosince - od 10:15 hodin   Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení

6. ledna 2013 - od 10:15 hodin   Tři králové 

13. ledna 2013 – od 10:15 hodin  Křest Páně

Vážení a milí čtenáři, adventní období se plynule přelilo do krásného času vá-
nočního a my opět můžeme prožívat svátky, které nás, lidi, tak nesmírně obohacují 
a spojují. Potřebujeme to jako sůl. Změnit styl a způsob životního běhu. Každoročně 
se téměř všichni na čas zastavíme a zaposloucháme, abychom možná s překvapením 
zjistili, že se pro nás děje cosi důležitého mezi nebem a zemí. Svět potřebuje dob-
rou zprávu a  Vánoce ji přinášejí. O dítěti v jesličkách, o novém životě, nové naději, 
o čisté lásce. 

Jednou z nejvzdělanějších národních osobností byl kněz, biskup, učitel Jan Amos 
Komenský. Stal se věhlasným učencem, dosáhl světové velikosti, napsal spoustu 
knih. Na sklonku svého života tento vzdělanec píše útlou knížečku: Jen jednoho jest 
potřebí. Ve svém pokročilém stáří znovu objevuje prostotu dítěte. Vždyť to podstat-
né lze vyjádřit několika prostými slovy. 

Dnešní svět jakoby toto zapomněl. Někdy v nás může převládat pocit, že aby něco 
mělo význam a hodnotu, musí to být vyložené vědecky, obsáhlé, hemžit se to cizími 
slovy a vlastně tomu nikdo moc nerozumí. Nejdůležitější věci v životě jsou prosté 
a jednoduché. Proto jim dobře rozumějí děti a babičky. Nehledejme nějaká složitá 
vysvětlení, spíše se otevřme pro vánoční zvěst s čistou, dětskou duší. Máme rozjímat 
o svém lidství. Radujme se, veselme se, že Bůh je s námi, že opět můžeme někoho 
obdarovat a pocítit i náklonnost druhých. Ať nám světlo nesvítí jen pro  lepší orien-
taci venku, ale prohřeje naše duše v mnohdy třeskutém mrazu životních eskapád. 

Přeji vám pěkné a požehnané Vánoce, ať nám radost ze vzájemného obdarování, 
laskavost a sváteční nálada přetrvají i do nového roku 2013.

Tomáš Chytil – farář Církve československé husitské

Program 
vánočních 

bohoslužeb 
v kostele 

Krista Krále 
ve Svinově 

Pondělí 24. 12. Štědrý den
otevírání betléma 15,00 h

(bude možnost odnést si domů 
betlémské světlo)

půlnoční mše sv. se sborovým 
zpěvem 24,00 h

Úterý 25. 12. Slavnost Narození 
Páně = Boží hod vánoční

mše sv. v 8,00 h a 10,00 h
možnost návštěvy betléma: 

11,00 – 16,00 h

Středa 26. 12. Svátek 
sv. Štěpána

mše sv. v 8,00 h
možnost návštěvy betléma: 

9,00 – 16,00 h

Neděle 30.12. Svátek Svaté 
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

mše sv. v 8,00 h a 10,00 h s obnovou 
manželských slibů 

Pondělí 31. 12. Svátek 
sv. Silvestra – poslední den 

v kalendářním roce 2012
mše sv. v 15,00 h na poděkování 

za uplynulý rok 2012

Neděle 1. ledna 2013 Slavnost 
Matky Boží Panny Marie (Nový 

rok 2013)
mše sv. v 8,00 h a 10,00 h
možnost návštěvy betléma: 

11,00 – 16,00 h

Neděle 6. 1. Slavnost Zjevení 
Páně = svátek Tří králů

mše sv. v 8,00 h a 10,00 h – bude 
posvěcena voda, křída a kadidlo

Neděle 13. 1. Svátek Křtu Páně 
(závěr vánoční doby)

mše sv. v 8,00 h a 10,00 h
mše sv. v 10,00 h se sborovým 
zpěvem za všechny pokřtěné 

v uplynulém roce 2012

Všem svinovským spoluobčanům
jako přání a zároveň modlitbu:
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Dne 1.2.2013 v 19.30 hodin 1.2.2013 v 19.30 hodin 
se uskuteční ve společenském sále 

vedle fotbalového hřiště

SousedskýSousedský
plesples

K tanci a poslechu bude hrát 
skupina PERFECTPERFECT

Cena vstupenky je 250,- Kč 250,- Kč  včetně večeře

Předprodej vstupenek bude 16.1. 
a 23.1.2013 16-18 hodin v Restauraci 

U Vlka, nebo u paní Jančíkové 
tel.: 605 463 558

Za Slunečnici Vás srdečně zvou: Radmila 
Jančíková, Jiřina Broulíková, Jiří Kusýn, 

Viktor Kojdecký, Jiří Vonšík

Sbor dobrovolných hasi  ze Svinova 

si Vás dovoluje pozvat na již tradi ní 

HASI SKÝ PLES 
KDY?  v pátek 15.února 2013 od 19:30hod 

KDE?  v sále Autoškoly Spá il na ul.Bílovecká ve Svinov (vedle fotb.h išt ) 

ZA KOLIK? 250,-K /osobu (v cen  vstupenky je ve e e) 

Hraje kapela LORD 
Prodej lístk  bude zahájen u pí.Sylvy Mar išovské   

(tel.731 701 875) od 8.ledna 2013 v 17hod v hasi ské zbrojnici 
na ul.Jelínkové 1192 ve Svinov . 

 

BOHATÉ OB ERSTVENÍ A TOMBOLA 
ZAJIŠT NA 

Srde n  Zvou Svinovští 

      hasi i          

SSbor dobrovolných hasi  ze Svinova 
VÁS OP T ZVE NA TRADI NÍ 

REJ MASEK PRO DOSP LÉ 
??? LETOS NA TÉMA ??? 

     HOROROVÝ  VE ER 
Aneb 

STRAŠIDLA  PROBU TE SE !!! 

Konáno v sobotu 16.b ezna 2013 od 19 hodin v sále 

autoškoly Spá il, za doprovodu kapely Žíze . 

 

!!! p edprodej vstupenek zapo ne v pond lí 18.února 2013 u 
Radima Kotaly( 602 726 126) !!! 

 slosovatelné  vstupné a  vyhodnocení  nej… masek 
 pestré  ob erstvení, spousta  pití  a  zábavy 

 
 

 A TO VŠE ZA POUHÝCH 250,- K  V ETN  
VE E E, ŠATNY A POCHUTIN NA STOLE… 

PS Ještěr Vás zve:

Pionýrský ples
26.1.2013 od 19:00 hod*

Živá hudba, zábava, 
občerstvení, 

tombola
Cena 250,- Kč večeře v ceně

předprodej vstupenek 602 580 746

Dětský maškarní ples
27.1.2013 od 14:00 hod*

Zábava pro děti, občerstvení, 
tombola

*Společenský sál 
vedle fotbalového hřiště
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t e l . :  603  883  443
www.nadno.cz

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

•TLAKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ

KOSMETIKA ALENA
VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA OŠETŘENÍ
A MASÁŽE PLETI

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 

LIPOSUKCI ULTRAZVUKEM

ul. K Lípě 1230
Polanka nad Odrou 

Janová
tel.724276534 

www.kosmetika-alena.cz

© Klein

Přejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce 

těmi nejkrásnějšími a nadcházející rok 

tím nejúspěšnějším.

Starostka, radní a zastupitelé 
městského obvodu Svinov.

Dále se připojují zaměstnanci 
Úřadu městského obvodu Svinov
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