
Ubytovna v Dubí  
Dne 11.června t.r. předali vlastníci 

objektu v Dubí na podatelnu MOb Svinov  
CERTIFIKÁT, kterým autorizovaný 
inspektor stvrzuje, že ověřil projektovou 
dokumentaci z hlediska stavebního zákona 
a že stavba může být podle této doku-
mentace provedena (nahrazuje stavební 
povolení). 

Stavební úřad Svinov musel a priori 
certifi kátu věřit, neměl právní možnost 
certifi kát revidovat nebo zpochybnit. Sta-
vebními úpravami nově vzniklo 31 pokojů, 
z toho v 1.NP pro 30 osob, ve 2.NP pro 
21 osob. Rovněž zde má vzniknout malá 
prodejní jednotka.

Ověřovali jsme možnosti samosprávy 
certifi kát napadnout soudně. Dle právního 
rozboru renomované advokátní kanceláře 
žaloba neměla reálnou šanci na úspěch. Po 
projednání se zástupci všech stran a hnutí 
zastoupených v našem zastupitelstvu Rada 
MOb od podání žaloby ustoupila. 

Dne 30. srpna byla stavba zkolaudována.

Potenciální ubytovna v budo-
vě bývalého ECHA na ul. Nad 
Porubkou

Jednatelé Estate Movit Ostrava  a.s. 
(vlastník ubytovny Dubí) nám při jednání 
ohledně ubytovny v Dubí sdělili, že mají 
v úmyslu zakoupit budovu ECHO od vlast-
níka AGOSTO FIN s.r.o. a zřídit zde další 
ubytovnu.

Neprodleně jsem dne 6. srpna o této 
skutečnosti prostřednictvím e-mailu in-
formovala všechny 
zastupitele a novou 
informaci jsme 
také projednávali 
s advokátní kance-
láří. Doporučeným 
a jediným možným 
řešením je změna 
regulativů Územní-
ho plánu MO. 

O této změně 
jednala dne 8. srp-
na Rada MOb Svi-
nov a svým usnese-
ním č.1044/65:

a)   navrhla změnu regulativů funkč-
ního a prostorového uspořádání území 
Územního plánu města Ostravy pro MOb 
Svinov a to u „občanské vybavenosti“ 
u funkčního využití „vhodné – ubytování, 
stravování“ doplnit o „ubytování pouze 
hotelového typu, stravování“

b)   uložila starostce předložit Magistrá-
tu MO – Útvaru hlavního architekta návrh 
na změnu uvedených regulativů …

Žádost RMOb Svinov byla podpořena 
peticí občanů s 1384 podpisy.

Pro systémové řešení zajištění a fi nan-
cování bydlení lidem v nouzi jsme dále 
podnikli následující:

Usnesením č.1074/66 ze dne 20. -21. 
srpna se Rada MOb rozhodla zaslat podnět 
ve věci řešení sociální problematiky, a to 
fi nancování ubytoven ze státního rozpočtu 

-   Veřejnému ochránci práv
-   Předsedkyni parlamentu ČR
-   Předsedovi senátu ČR
-   Ministrovi práce a sociálních věcí

Zastupitelstvo města Ostravy svým 
usnesením č.1252/ZM1014/18 ze dne 12. 
září rozhodlo pořídit změnu č.2012/02 
Územního plánu města Ostravy řešící 
změnu regulativů funkčního a prostorové-
ho uspořádání území a tím zamezit zřízení 
podobných ubytovacích zařízení na úze-
mích určených pro občanskou vybavenost. 

Dle posledních informací objekt prodán 
nebyl.

Eva Poštová
Starostka

Ubytovny ve Svinově !?

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

Nový školní rok je tady

Oslava 100 let měšťanské školy
ve Svinově

Změna volební místnosti

Blahopřání jubilantům

Z jednání Rady

Z jednání Zastupitelstva

Podzimní sběr velkoobjemového 
odpadu

Rekonstrukce Svinovských mostů 
- aktuální stav

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravskoslezského kraje rozšiřuje 
provoz poraden pro spotřebitele

Škola začíná

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Svátek „Dušiček“ aneb vzpomínáme 
na naše zemřelé.

Známe ji většinou jinak

Podzimní období v Husově sboru

Upozornění občanům na vyhlášku 
o zabezpečení veřejného pořádku 
omezením hluku

Městská policie zve na říjnovou akci 
na dětské dopravní hřiště

Zájezd do Kunštátu a Lysic

Odpoledne plné her

Národní házená znovu v akci 

Nábor do národní házené

Rozlosování podzim 2012

Program Babysigns

Příměstské tábory

Letní tábory pro děti

MUDr. Lucie Šragová, ordinace 
praktického lékaře pro dospělé

Lékárna Belladonna
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Slavnostní otevření Slavnostní otevření 

KunštátKunštát

LysiceLysice

str. 7

str. 7

Slavnostní otevření ordinace MUDr. Lucie Šragové, lékárny Mgr. Martina Mikolajka
a soukromé rehabilitace p. Miroslavy Marethové dne 3.9.2012.



3

Oslava 100 let
měšťanské školy ve Svinově

Nový školní rok je tady

Škola je v obci trvalou konstantou 
podobně jako kostel. Nejde jen o budovu 
či budovy ve smyslu technickém, ale 
o duchovně-společenskou skutečnost, 
kterou tato instituce vytváří. Nejde jen 
o uchopitelná data ve smyslu počtu žáků, 
učitelů či výši vložených finančních 
prostředků (což je samozřejmě také dů-
ležité), ale o ohromný potenciál společně 
prožitých a stále prožívaných životních 
příběhů, a to zvláště v období formace 
mladého člověka.

S takovými pocity jsem i já ve čtvrtek 
20. září v den 100. výročí jejího založení 
vstupoval do naší svinovské školy, pro-
cházel ji a obdivoval sváteční výzdobu, 
vtipnou výmalbu na chodbách, výsta-
vu ve školní jídelně, skvělé technické 
a počítačové zázemí, zajímavé prezentace 
a samozřejmě usmívající se učitele i žáky 
a také spokojeného pana ředitele.

Kromě toho jsem také potkával bývalé 
žáky: rodiče a prarodiče našich dětí, kteří 
školou procházeli podobně jako já. Měl 
jsem dojem, že se jim škola tuze líbí, ale 
v jejich očích a tvářích bylo vidět ještě 
něco víc. Měl jsem dojem – a snad se 
nepletu – že jsem ve výrazu jejich tváří 
a v lesku jejich očí viděl i jejich dětství 
a mládí, léta strávená ve zdejších škol-
ních lavicích a zdech. Dnes už „vážení 
pánové“ - otcové a dědečkové či „vážené 
paní“ - maminky a babičky sice mno-
ho slov nenamluvili, ale o to více jako 
kdyby mezi řádky říkali: to je naše škola, 
my jsme také její žáci, ona je součástí 
i našeho života. Zvláště když se potkali 
spolužáci z jedné třídy, jakoby se najed-
nou zpřítomnilo kousek minulosti a jako 
kdyby říkali: „I my jsme se museli učit 

Dva prázdninové měsíce uběhly rychle-
ji, než by si každý z nás jistě přál.

Příprava nového školního roku je 
pro nás vždy obdobím, kdy se snažíme 
připravit pro děti program přitažlivý a co 
nejzajímavější, aby se tak do MŠ těšily 
a chodily za námi rády. Na letošní podzim 
máme připravenou spoustu zajímavých 
akcí, takže jen krátce k některým z nich. 
Protože jsme předškolní zařízení, klademe 
důraz na prožitek dětí.

Tak například se chystáme navštívit 
hasičský záchranný sbor v Martinově, kde 
sídlí také integrovaný záchranný systém 
a děti budou mít možnost dozvědět se 
mnoho zajímavého, stejně jako při besedě 
s policií.

a dělat domácí úkoly a dostávali jsme 
pochvaly i poznámky, jedničky i pětky, 
prostě byli jsme a srdcem stále jsme žáky 
NAŠÍ školy.“ A to se za každým krokem 
více a více ozývalo ze všech stran.

Postupně jsem tak došel až do školní 
tělocvičny, kde bylo všechno připraveno 
pro slavnostní akademii. A pak to přišlo: 
prezentace historických i současných 
fotografií a proslov pana ředitele Mgr. 
Zdeňka Ivanča. Z plátna se na nás dívaly 
známé tváře a v duši starším probíhaly 
živé vzpomínky a mladším připomínky. 
V chlapci či děvčeti na obrázku uvidět 
sebe sama nebo rozpoznat tatínka, ma-
minku, dědečka či babičku a v mladič-
kém učiteli poznat tvář současného pana 
ředitele. Překrásný okamžik a krásná 
chvíle společného slavení.

Bylo nám dáno prožít kousek „zázraku 
transcendentna“, tj. zakusit minulost 
v přítomnosti a těšit se z toho, že nastu-
pující generace nás pod vedením učitelů 
vzala vážně, že i my jsme byli onehdy 
jako dnes oni a že tímto si společně kla-
deme základ pro budoucnost.

Následovala školní akademie, jemně 
a decentně uváděná třemi milými mode-
rátory. Představili se všichni žáci od nej-
menších po největší, a také učitelé. Kdo 
byl přítomen, může se mnou potvrdit, že 
to byla nejen velmi hezká a zdařilá vy-
stoupení, ale že celé odpoledne strávené 
v naší škole nám všem přineslo překrás-
ný pocit lidské pospolitosti a štěstí.

Přeji naší škole, aby prožitek společ-
ného slavení trval v nás ve všech jako 
stálý vklad do jejích dalších let.

P. Jan Larisch, farář

Připravujeme také výlet do lázní Hýlov, 
návštěvu Bartošovické stanice pro záchra-
nu živočichů, návštěvu Slezskoostravského 
hradu. Nezapomeneme ani na tradiční 
broučkiádu.

Díky vynikající spolupráci s našimi 
rodiči můžeme i letos zorganizovat pod-
zimní brigádu na školní zahradě, protože 
spadaného listí bude zase pěkná hromada. 
Toto je jen krátký výčet našich nejbližších 
plánovaných akcí.

Hlavním našim cílem však bude to, aby 
se u nás děti cítily dobře, bezpečně a rodiče 
se tak mohli v klidu věnovat svým úkolům 
v zaměstnání.

MŠ E.Rošického
J. Bailová

ZMĚNA 
VOLEBNÍ 
MÍSTNOSTI

Upozorňujeme občany Svinova, kteří 
se chtějí zúčastnit voleb do zastupitel-
stva Moravskoslezského kraje ve dnech 
12. a 13.10.2012, že došlo ke změně místa 
konání voleb pro okrsek č. 309. 

Jedná se o tyto ulice : Evžena Rošické-
ho, Josefa Kainara, V Závětří, Oty Pavla, 
Elzy Trioletové, Marie Kudeříkové, Ján-
ského, Jasná, Urbaníkova, Květinová, Let-
ní, Chrpová, Sjízdná.

Volební místnost pro okrsek č. 309 
bude v budově Základní a mateřské školy 
na ulici Evžena Rošického 1082, Ostrava 
– Svinov.  

Blahopřání 

jubilantům
Komise pro občanské záležitosti při 

Radě městského obvodu Svinov srdeč-
ně blahopřeje jubilantům,kteří se v mě-
síci červnu,červenci a srpnu dožívají 
70,75,80 a více let .

Přejeme hodně zdraví,spokojenosti 
a pohody v kruhu rodiny a nejbližších.

 Božena Žylková
 Magera Antonín
 Kirschnerová Jana
 Kajfošová Vlasta
 Kalman Josef
 Canalová Marie
 Michalíčková Jarmila
 Palupová Zdenka
 Hofman Josef
 Koczyová Milada
 Hrbáčová Zdeńka
 Moravcová Libuše
 Hlavicová Drahomíra
 Jaklová Stanislava
 Vytřasová Anna
 Rokyta Josef
 Schwarzer Karel
 Knoppová Růžena
 Hutníková Paraskieva
 Fujáková Anna
 Schmidtová Marie
 Kratěnová Vanda
 Branžovská Světluška
 Malíková Anna
 Kapustová Jarmila
 Klosová Olga
 Picek Zdeněk
 Skopal Josef
 Lhoťanová Vlasta
 Pištěková Marie
 Křikalová Vlasta
 Holušová Věra
 Košůtek Zdeněk
 Odstrčilová Anna
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Úplná znění usnesení rady jsou k na-
hlédnutí občanům na Úřadě městského 
obvodu Svinov a také na www stránkách 
našeho Úřadu. Některá z nich pro vás 
vybíráme.

Rada MOb Svinov :
• rozhodla zadat veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Poskytování údržby, 
oprav a revizí plynových zařízení, pro-
váděných v rámci údržby a oprav v ob-
jektech domovního a bytového fondu 
a nebytových prostorů v majetku SMO, 
se svěřenou správou MOb Svinov“  
zhotoviteli Bytprům, v.d.  Výškovická 
3052/38, 700 30 Ostrava – Zábřeh

• vzala na vědomí oznámení ředitelky 
ZUŠ Dobroslava Lidmily p. Marie 
Malinové dipl. um. o ukončení čerpání 
rodičovské dovolené ke dni 30.6.2012 
a odvolání z funkce statutární zá-
stupkyně ZUŠ Dobroslava Lidmily 
PhDr. Lydie Romanské

• rozhodla zaslat výzvu k podání cenové 
nabídky na obnovu a výměnu svislého 
a vodorovného dopravního značení 
místních komunikací III. a IV. třídy  
v rozsahu dle přílohy č. 1 materiálu 
zájemcům : PROZNAK – dopravní 
značení, s.r.o., Ostravské komunikace, 
a.s. a KOPEČNÝ – K+K,s.r.o.

• rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu 
nebytových prostor v objektu na nám. 
Dr. Brauna 369/6  s Knihovnou města 
Ostravy, p.o. zastoupenou ředitelkou 
Mgr. M. Sabelovou

• jmenovala zástupcem velitele Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Ostrava- 
Svinov pana Radima Kotalu

• uložila starostce předložit MMO 
– Útvaru hlavního architekta návrh na 
změnu regulativů funkčního a prosto-
rového uspořádání území Územního 
plánu města Ostravy pro MOb Svinov, 
a to u „občanské vybavenosti“ u funkč-
ního využití „vhodné – ubytování, 
stravování“ doplnit o „ubytování pouze 
hotelového typu, stravování“

• rozhodla zaslat podnět ve věci sociální 
problematiky – fi nancování ubyto-
ven ze státního rozpočtu : veřejnému 
ochránci práv, předsedkyni parlamen-
tu, předsedovi senátu a ministrovi 
práce a sociálních věcí

• rozhodla o konání vánočního jarmarku 
dne 1.12.2012 od 10.00 hodin před 
kostelem Krista Krále a poté se od 
16.00 hodin uskuteční rozsvěcování 
vánočního stromu

• rozhodla zadat společnosti KOPEČNÝ 
– K+K, s.r.o. veřejnou zakázku malého 
rozsahu na obnovu a výměnu svislého 
a vodorovného dopravního značení 
místních komunikací III. a IV. třídy 
v rozsahu dle cenové nabídky za cenu 
nejvýše přípustnou 101.966,- Kč včetně 
DPH a uzavřít smlouvu o dílo

• projednala Zprávu o výsledku hodno-
cení přiměřenosti a účinnosti systému 
fi nanční kontroly městského obvodu 
v roce 2012 

Z jednání Rady:

V červnu 2012 se uskutečnilo 10. zase-
dání ZMOb Svinov, na kterém mimo jiné :

• projednalo a souhlasilo s návrhem 
změny Územního plánu města 

Z jednání

Zastupitelstva:

Ostravy, a to změnu funkční plochy 
„Bydlení hromadné“na „Bydlení 
individuální“ na pozemku parc. 
č. 242/1 a změnu funkční plochy 
„Občanská vybavenost“ na „Bydlení 
individuální“ na pozemcích parc. 
č. 254/1, 258/1 a 258/2 vše v k.ú. 
Svinov a uložilo starostce předložit 
tento návrh MMO – Útvaru hlavní-
ho architekta

• schválilo celoroční hospodaření 
MOb Svinov za rok 2011 a souhlasi-
lo bez výhrad

• vzalo na vědomí zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření MOb 
Svinov za rok 2011

• vzalo na vědomí zprávu o vývoji 
rozpočtu MOb Svinov za 1 – 3/2012

• rozhodlo vydat souhlasné stanovis-
ko k záměru prodeje pozemku parc. 
č. 242/1- zahrada v k.ú. Svinov za 
následujících podmínek : na po-
zemku bude realizována výstavba 
samostatných rodinných domů dle 
varianty vypracované Ing. Petrou 
Michalíkovou a veškeré náklady 
spojené s prodejem hradí kupující

• rozhodlo vydat souhlasné stanovis-
ko k záměru prodeje pozemku parc. 
č. 535/1, orná půda v k.ú. Svinov 
s tím, že náklady spojené s prode-
jem ponese kupující, na pozemku 
bude realizována výstavba sólo 
domů dle varianty vypracované 
projekční kanceláří VIAPROJEKT 
s.r.o., termín podání nabídek do 
30 dnů od vyhlášení záměru prode-
je a nejvyšší nabídce

Jiřina Broulíková
místostarostka

Podzimní sběr velkoobjemového odpadu
Sdělujeme občanům, že přistavení 

kontejnerů pro sběr velkoobjemové-

ho komunálního odpadu v městském 

obvodu Svinov se uskuteční ve dnech od 

22.10. – 25.10.2012, a to dle níže uvede-

ného rozpisu.

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 obča-

na s trvalým pobytem v městském obvodě 

Svinov, v množství 1 přívěsný vozík na 

občana za rok. 

Pavel Mitura - ředitel TD
Ostrava-Svinov

22.10.2012 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

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

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

23.10.2012 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

23.10.2012 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

24.10.2012 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

 odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční naproti Rybaspolu

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

 24.10.2012 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        

25.10.2012 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        

KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY:



Rekonstrukce Svinovských mostů - aktuální stav
Komunikace:

Ul. Peterkova je dokončena (po dobu 
výstavby přestupního uzlu je nyní vylou-
čena z provozu, protože zde probíhají 
stavební práce na sousedních objektech), 
u Hornbachu je zřízena provizorní zastáv-
ka BUS.

Ul. Bílovecká je dokončena včetně 
okružních křižovatek a je v provozu, chybí 
drobné úpravy trvalého dopravního znače-
ní, zeleně, veřejného osvětlení.

Zpevněná plocha BUS – je dokončena 
a v provozu, do konce stavby je zde provi-
zorní zastávka u zařízení staveniště.

Chodníky – téměř dokončeny, chybí 
dokončit části kolem areálu SŽDC, zařízení 
staveniště a přestupního uzlu, terénní 
úpravy zemních těles chodníků vč. zatrav-
nění. Na konci stavby bude po odstranění 
provizorní zastávky dokončen chodník 
u Hornbachu.

Mosty na ul. Opavské:
Je dokončen jižní silniční a jižní 

tramvajový most. Na severních silničních 
mostech proběhly bourací práce, nyní 
postupně probíhá zvedání jednotlivých 
mostních polí nosné konstrukce (aktuálně 
2. mostního pole) pro opravu nosné kon-
strukce a osazení nových ložisek. Betonáže 

mostovek a říms budou zahájeny v nej-
bližší době s preferenci východní části, 
kde je nutná následná realizace objektů 
přístřešků.

Na severních tramvajových mostech 
probíhají bourací práce, pro opravu nosné 
konstrukce a ložisek bude zahájeno zvedá-
ní 5. mostního pole.

Pozemní objekty- přestupní uzel:
Jsou namontovány přístřešky pro 

cestující na zastávkách na jižních silnič-
ních a tramvajových mostech. Chybí pouze 
dokončení instalací technologií.

Jižní věž – je hotová ocelová konstrukce 
a zastřešení, probíhá zasklívání a montáž 
podhledů a zednické práce.

Severní věž – probíhá montáž ocelové 
konstrukce.

Přístřešek pod mosty (nad ul. Peterko-
vou) – pobíhá montáž ocelové konstrukce 
zastřešení, vyzdívají se stěny z režného 
zdiva, bude zahájena realizace podhledů 
a vestavby včetně instalací.

Příčná chodba spojovací – proběhla 
rekonstrukce zachovaných části původní 
konstrukce, byla zahájena realizace nové 
ocelové konstrukce.

Přístřešky na mostech – jsou realizo-
vány.

Ostatní objekty:
Kanalizace – byly dokončeny.
Přeložky inženýrských sítí–byly dokon-

čeny, kromě vodovodu, který bude realizo-
ván v září t.r.

Veřejné osvětlení – venkovní část rea-
lizován částečně kolem ul. Bílovecké i Pe-
terkovy. Práce budou probíhat postupně 
až do konce stavby. VO přestupního uzlu je 
realizováno postupně zároveň s pozemními 
objekty. 

Úprava kolektoru – dokončena.
Oplocení areálu ČD – dokončeny zákla-

dy, dokončeno vyzdívání části z klinkrové-
ho zdiva, probíhají terénní úpravy kolem 
plotu a bude pokračovat realizace ocelo-
vých části plotu včetně realizace vjezdových 
brán do areálu SŽDC. 

Technologie – byl realizován centrální 
kabelovod propojující nádraží s přestup-
ním uzlem, probíhají instalace kabelo-
vých rozvodů do montovaných konstrukcí 
v rámci objektů přestupního uzlu.

Nezahájené objekty – oplocení pod mos-
ty + vegetační úpravy.

Stav k 19. 09. 2012        

Tomáš Mužík 
Informace na :  www.ostrava.cz , 
www.dpo.cz a www.svinov.ostrava.cz.
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Sdružení obrany spotřebitelů
Moravskoslezského kraje rozšiřuje provoz 
poraden pro spotřebitele
Tisková zpráva ze dne 10.8. 2012 

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje, nezávislé, 
neziskové občanské sdružení, hájící 
zájmy spotřebitelů rozšiřuje od září 
poradní hodiny ve svých poradnách.

SOS MS kraje poskytuje spotřebitelům 
základní informace o reklamačním řízení, 
o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení 
reklamace nebo podmínkách odstoupení 
od kupní smlouvy nejen na internetovém 
serveru www.sos-msk.cz, emailové adrese: 
poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské 
lince 608 722 582, ale také ve svých po-
radnách, které provozuje v sedmi městech 
Moravskoslezského kraje a také v Olo-
mouckém kraji, v poradně v Přerově.

Od září 2012 rozšířilo SOS MS kraje 
provoz v poradnách v Ostravě a Bohumíně 
o jeden poradní  den a upravilo  i provozní 
hodiny ve stávající dny, provoz výjezdních 
poraden v MS kraji se rozšiřuje o hodinu.

Provoz poraden od září:

Ostrava : Po: 13.00-17.00 hodin, Út: 
14 - 17 hodin, Čt: 9-12 hodin, tel. 596 111 252

Bohumín : Út: 14.00-17.00 hodin,
Čt: 14 - 17 hodin, tel. 605 801 362

Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou 
první středu v měsíci, tel. 558 712 018

Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou 
druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270

Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou 
třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309

Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí 
středu v měsíc, tel. 553 756 601

Frýdek–Místek : St: 13 – 17 hodin
– každou čtvrtou středu v měsíci,
tel. 608 722 582

Přerov: St: 13.00 – 16 hodin - každou 
čtvrtou středu v měsíci, tel. 725 103 567

Kromě poradenství realizuje řadu 
dalších aktivit, zaměřených na zlepšení 
postavení spotřebitelů a spolupracuje s 
řadou dalších neziskových organizací, které 
prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravsko-
slezského kraje
Tel/fax.596 111 252, mobil, 608 722 582
ostrava@sos-msk.cz

Sídlo :
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

E-mail pro spotřebitelské dotazy 
poradna@sos-msk.cz

Nově nás naleznete i na facebooku!!!

Škola začíná
V sobotu 8. září 2012 se na svinov-

ském hřišti uskutečnila akce pod názvem 
Škola začíná pořádaná MS ODS. Sešlo se 
zde kolem stovky dětí, které si zasoutěžily 
v mnoha disciplínách. Lovily ryby, skákaly 
v pytli, absolvovaly slalom a házely na cíl. 
Starší si zahrály golf či tenis. Na závěr, při 
losování odměn, bylo překvapení dokona-
lé. Rodičům se také dopoledne líbilo a spo-
kojenost byla všeobecná. Nezbývá než říci: 
„ Více takových akcí, při kterých jsou spo-
kojeni všichni, jak žáci tak rodiče i široká 
veřejnost. “ 

 Obyvatelka Svinova Eva U.



Svátek „Dušiček“ aneb vzpomínáme
na naše zemřelé.

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Blíží se svátek, ale podle staré církevní 
tradice se jedná o svátky dva: slavnost 
Všech svatých (1. 11.) a Památka zemřelých 
(2. 11.). Je ale pravda, že běžnému člověku 
se tyto svátky spojují v jedno a jejich sla-
vení spočívá hlavně v tom, že chodíme na 
hřbitov ke hrobům svých drahých a blíz-
kých, kde se na chvíli zastavíme, popřípa-
dě pomodlíme, položíme květiny, zapálíme 
svíčku a ... a často si v těchto dnech za-
vzpomínáme a také zapřemýšlíme. K tomu 
zamyšlení se velmi hodí vyznání americ-
kého herce Georga Catlina, který po smrti 
své ženy napsal o našem světě toto: 
„Paradoxem naší doby je, že máme 

vysoké domy, ale nízkou trpělivost, široké 
silnice, ale úzká hlediska. Utrácíme více, 
ale máme méně, nakupujeme více, ale 

Pomoc obětem kriminality v našem 
městě nabízí občanské sdružení Bílý kruh 
bezpečí. Jeho služeb využívají občané 
Ostravy a přilehlého regionu již 15 let. 
Služby mohou využít nejen samotné oběti 
trestné činnosti, ale rovněž svědci trestné 
činnosti nebo pozůstalí po obětech. 

Poskytované služby jsou bezplatné, 
diskrétní a nestranné. Služba je vždy 
zajišťována psychosociálním a právním 
poradcem. V poradně je možno získat 
především právní informace, čerpat psy-
chosociální pomoc a emociální podporu. 

radujeme se méně. Máme větší domy, 
ale menší rodiny, máme více požitků, ale 
méně času. Jsme více vzdělaní, ale máme 
méně rozumu, máme více poznatků, ale 
méně dokážeme hodnotit, máme více 
expertů, ale také více problémů, máme 
více léků a méně zdraví. … Získáváme 
majetek, ale ztrácíme hodnoty. Mluvíme 
velice mnoho, milujeme velice zřídka, ale 
nenávidíme velmi často. Víme, jak máme 
přežít, ale nevíme, jak žít. … Překonali 
jsme vzdálenost Měsíce a přistáli jsme na 
něm, ale je nám zatěžko přejít na druhou 
stranu ulice a seznámit se s novým sou-
sedem. Překonali jsme kosmické vzdále-
nosti, ale ne již duchovní. Děláme větší 
věci, ale ne lepší. Očistili jsme vzduch, ale 
zašpinili jsme si duši. Podrobili jsme si 

Podzimní období v Husově sboru
Milí čtenáři, 

po letním období opět vstupujeme 
do podzimu, kdy se sklízí úroda, počasí 
ochlazuje a dny se krátí. I v tomto čase nás 
jistě čeká mnoho pěkných chvil a zážitků. 
V neděli 28. října 2012 srdečně zveme 
všechny zájemce do našeho Husova sboru 
ve Svinově na koncert, který začne v 16 
hodin. Účinkovat budou varhaník Mgr. Pa-
vel Rybka a pěvkyně Tamara Urbánková. 
Jelikož se jedná o státní svátek a připomí-
náme si Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu, protagonisté se rozhodli 
věnovat část koncertu českým národním 
písním.  

Již tradičně nás čekají počátkem lis-
topadu svátky, kdy vzpomínáme na naše 
zesnulé. Putování ke hrobům zemřelých 
je něčím, co stále oslovuje většinu našich 
obyvatel, ať jsou věřící či nevěřící. Vzdát 
úctu svým předkům, lidem blízkým, kteří 
odešli z tohoto pozemského žití, je hluboce 
lidské a správné. Naši drazí zesnulí nás 
vlastně opět spojují. Scházíme se, rodiče, 
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děti, příbuzní jak na hřbitovech, tak doma, 
kde případně posedíme a zavzpomínáme. 
Hrob je pro lidi znamením konce života, 
smrti. Věřící křesťan však na hrob jako 
místo „konce života“ pokládá živé květy 
jako projev své víry, jako „protest“ proti 
názoru, že tady je konec života. Stejným 
znamením a vyznáním víry jsou rozsvě-
cované svíce. Znamenají: věřím v život 
věčný. Mihotající se svíce na venkovském 
hřbitůvku v dušičkový podvečer nejsou 
jen krásnou poezií, ale znamením života, 
světla života. Z této víry pak vychází mod-
litba, kterou pokládáme na hrob jako nej-
krásnější kytičku. Při bohoslužbě v neděli 
4. listopadu 2012 od 10:15 hodin budeme 
oslavovat živého Boha a vzpomínat na dra-
hé zesnulé s nadějí, že nepadají do nicoty, 
ale Bůh jejich jména zná. 

Hezké prožití podzimních dnů přeje 
a na případné osobní setkání se těší

Tomáš Chytil – farář 
Církve československé husitské

Ve velmi závažných případech, Vám 
můžou odborníci z BKB poskytnout např. 
i doprovod k soudu nebo pomůžou se 
získáním fi nančního odškodnění od státu 
nebo z nadačních fondů apod. Poradna 
rovněž na zakázku realizuje přednáškovou 
činnost a distribuuje materiály v rámci 
prevence kriminality. Součástí poradny 
BKB v Ostravě je rovněž Intervenční 
centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím – specializovaná poradna, která 
se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem 
domácího násilí. 

Ostravská poradna BKB, o. s. pro oběti 
trestné činnosti sídlí v Domě kultury města 
Ostravy na adrese 28. října 124 v Ostravě 
a je v provozu bez objednání každé úterý 
a středu od 16 do 18 hodin, tel. kontakt je 
597 489 204, email bkb.ostrava@bkb.cz. 

Více informací o činnosti sdružení, 
materiály pro laickou i odbornou veřej-
nost a další informace můžete získat na
www.bkb.cz. 

Provoz poradny je fi nančně zajišťován 
MPSV ČR a Statutárním městem Ostrava. 

atom, ale ne naše předsudky. Píšeme více, 
ale dozvídáme se méně, plánujeme více, ale 
dosahujeme méně. Naučili jsme se spěchat, 
ale už ne čekat. Vymýšlíme nové počítače, 
které shromažďují více a více informací, 
chrlíme více a více různých kopií, ale méně 
se setkáváme navzájem.“

Všichni jistě víme, že přes všechny de-
struktivní společensko-ekonomické tlaky 
záleží především na každém z nás, zda naši 
blízcí budou moci zakoušet, že můj či náš 
svět je jiný...

Všechny zveme ke společnému zastave-
ní, zamyšlení a společné modlitbě za naše 
zemřelé. Bude se konat v neděli v 4. listopa-
du v 15:00 na svinovském hřbitově.

P. Jan Larisch
řím. kat. farář ve Svinově

Známe ji
většinou jinak

MUDr. Lydii Romanskou známe spíše 
jako sbormistryni svinovských pěveckých 
sborů, jako dlouholetou ředitelku Základní 
umělecké školy Dobroslava Lidmily, jako 
bývalou učitelku českého jazyka a hudební 
výchovy. Mnozí o ní víme, že vydává knížky 
veršů, že se publikačně věnuje muzikologii 
i literární teorii, že publikovala překlad kníž-
ky veršů pro děti z polštiny, že vydává knihy 
prózy. Poslední - a je to už její devatenáctá - 
je knížka povídek nazvaná Boží expo. Kniha 
byla poprvé uvedena 19. května t.r. v Praze 
na knižním veletrhu Svět knihy, poté v červ-
nu na knižním veletrhu v Ostravě za asis-
tence Mudr. Radima Uzla a mluvčí domu 
knihy Librex, paní Jitky Vaňkové, koncem 
října ji čeká prezentace na knižním veletrhu 
v Havlíčkově Brodě. Svým spoluobčanům 
ve Svinově svou knížku představí v neděli 
21. října t.r. v 16 hod. v obřadní síni Úřadu. 
Spisovatelka všechny příznivce srdečně zve.   

Jiřina Broulíková



Upozornění občanům na vy-
hlášku o zabezpečení veřejného 
pořádku omezením hluku

Upozorňujeme občany, že dnem 
1. 11. 2012 nabývá účinnosti Obecně zá-
vazná vyhláška statutárního města 
Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení 
veřejného pořádku omezením hlu-
ku. Tato vyhláška se vydává k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku a 
stanoví, které činnosti lze na území města 
Ostravy vykonávat pouze v čase touto 
vyhláškou určeném.

V době nočního klidu (od 22.00 hod. 
do 6.00 hod.), od pondělí do soboty v době 
od 20.00 hod. do 22.00 hod. a o nedělích, 
státních a ostatních svátcích nesmí být 
provozovány činnosti za použití následu-
jících nástrojů či předmětů: sekaček na 
trávu, křovinořezů, kotoučových 
a motorových pil, brusek, rozbrušo-
vaček, pneumatických kladiv, kom-
presorů, vrtaček, střelných zbraní 
(pokud jsou používány k rekreačním, spor-
tovním, výcvikovým či zájmovým účelům. 

Tato povinnost se na použití střelných 
zbraní nevztahuje v případě, že k použití 
dochází ve vzdálenosti větší než 500 m od 
nejbližší stavby určené k bydlení na území 
města Ostravy), zábavní pyrotechniky 
(neplatí ve dnech 31. 12.  a 1. 1. každého 
roku). 

Tyto povinnosti se nevztahují na činnos-
ti vykonávané v rámci výkonu povolání či 
podnikatelské činnosti, a to při průmyslové 
či zemědělské výrobě, při údržbě komuni-
kací a veřejného prostranství a při údržbě 
veřejně prospěšných zařízení. 

Porušení povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou lze postihovat 
jako přestupek nebo jiný správní delikt, ne-
jde-li o trestný čin.

Touto vyhláškou by se mělo předejít na-
rušování veřejného pořádku a měla by se 
zvýšit ochrana zdraví osob.      

SMO – ÚMOb Svinov, Yvona Heroutová

Městská policie zve na říjnovou 
akci na dětské dopravní hřiště

Dne 16. října zveme děti a širokou 
veřejnost na akci, která se bude konat na 
dětském dopravním hřišti na ulici Ore-
bitské v Ostravě-Přívoze. Začátek akce je 
naplánován na 13. hodinu, ukončení pak 
na 16:30 hod.

Na tento den strážníci úseku prevence 
připravují pro děti zajímavý program:

• jízda zručnosti na jízdním kole 
nebo koloběžce

• všeobecný znalostní test z oblasti 
BESIP

• soutěž ve znalosti dopravního 
značení

• soutěž ve znalosti zdravovědy
Připravený program je vhodný pro děti 

ve věku od 3 do 15 let. Pro soutěžící jsou 

také připraveny drobné dárky. Je to jedna 
z posledních letošních možností k využití 
dopravního hřiště, které se pro veřejnost 
od listopadu na zimní období uzavírá. 
Jeho brány se pak znovu otevřou až na 
jaře příštího roku.

Upozorňujeme, že v souladu s provoz-
ním řádem dopravního hřiště musí být 
děti ve věku 3–6 let 

v doprovodu osoby starší 18 let. 
Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný 
„dopravní prostředek“, zapůjčíme zdarma 
kola, koloběžky nebo odrážedla. Zapůjču-
jeme i bezpečnostní přilby.

V případě nepříznivého počasí se akce 
nekonají.

Odpoledne 
plné her

Komise pro kulturu, mládež a sport při 

Radě městského obvodu Svinov ve spolu-

práci s Pionýrskou skupinou Ještěr uspo-

řádala v neděli 2.9.2012 odpoledne plné 

her a soutěží u příležitosti zahájení škol-

ního roku. Za základní školou na ulici Bí-

lovecká 10 se sešly děti různých věkových 

kategorií .

Mohly si vyrobit indiánské čelenky, 

soutěžily ve skákání v pytli, třídění odpa-

dů,  hodu na cíl, přenášení míčků, kromě 

těchto aktivit se také povozily na motor-

kách a koních. 

Městská policie toto odpoledne dětem 

zpříjemnila ukázkou výstroje a výzbroje, 

kterou  policisté používají.

Zhlédly i výcvik policejního psa, který 

před zraky všech diváků předvedl  zadrže-

ní zloděje, což se dětem obzvlášť líbilo.

Na závěr byli všichni soutěžící oceněni 

drobnými dárky.  

Děkujeme touto cestou všem, kteří se 

podíleli na přípravě a organizaci této akce

za komisi pro kulturu, mládež a sport                                                     

Mgr. Iveta Komorášová

7

Zájezd 
do Kunštátu 
a Lysic

Komise pro občanské záležitosti při 

Radě městského obvodu Svinov pořáda-

la zájezd do Kunštátu a Lysic. Městečko 

Kunštát není známo jen historií, televiz-

ním seriálem, ale nyní i hrnčířskými trhy, 

proto jsme zamířili se podívat na výrob-

ky 184 keramiků a hrnčířů. Stánky byly 

plné krásných výrobků od hrníčků až po 

zahradní keramiku, no prostě nádhera, 

mnozí pak přicházeli k autobusu s nadi-

tými taškami plných nádherných dárků. 

Další zastávkou byly Lysice, kde jsme si 

prohlédli krásný barokní zámek s kouzel-

nou zahradou. 

Domů jsme se vrátili unaveni s prázd-

nou peněženkou, ale plni nádherných do-

jmů.
Radmila Jančíková

předsedkyně komise
pro občanské záležitosti
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Nábor do
národní házené

Národní házená znovu v akci 

Rozlosování podzim 2012
TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

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

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

Tréninkové hodiny jednotlivých 
mužstev:
Mladší žákyně (9-12 let) – pondělí, středa  
                 17:00 – 18:30, pátek 15:00 – 16:30
Starší žákyně (13-15 let) – pondělí, středa,  
     17:00 – 18:30
Dorostenky (15 – 18 let) – pondělí, středa,  
                                   čtvrtek 18:30 – 20:00
Mladší žáci (9-12 let) – úterý, pátek  
     16:00 – 17:30
Starší žáci (13-15 let) – úterý, pátek  
     17:00 – 18.30
Přípravka (6-9 let) – úterý, čtvrtek  
     16:30 – 17:45

Kontakty na trenéry:
Mladší žákyně - Klára Benešová, tel. 732 183 778 
Starší žákyně - Vojtěch Beneš, tel. 739 548 061
Dorostenky - Katka Strnišťová, tel. 731 568 216
Mladší žáci- Zbyněk Planka, tel. 602 580 746 
Starší žáci - Michal Lach, tel. 603 482 343
Přípravka - Alena Pavlíková, tel. 603 721 172

Přijď mezi nás !!!  
   TJ Sokol Svinov

oddíl národní házené

Již na konci letních prázdnin začala 
pro národní házenkáře a házenkářky nová 
soutěžní sezóna. Pro svinovský oddíl je to již 
devadesátá sezóna, kdy se národní házená 
s malým přestávkami ve Svinově hraje. Toto 
krásné výročí bychom chtěli oslavit na jaře 
roku 2013. Ještě než se dostaneme k novin-
kám letošní sezóny, tak bychom Vás chtěli 
informovat o výsledcích loňské sezóny. 

Jednotlivá družstva si vedla rozdílně. 
Ligové družstvo mužů obsadilo v základní 
části 4.místo a postoupilo do závěrečných 
bojů play-off . Ve čtvrtfi nále dvakrát pod-
lehlo družstvu 1.NH Brno a bylo z dalších 
bojů vyřazeno. Vít Horáček se stal se 157 
brankami nejlepším střelcem ligové soutě-
že. V mládežnických soutěžích nám velkou 
radost udělaly především dívčí družstva. 
Ve své první sezóně dorostenky zvítězily 
v krajském přeboru a na Mistrovství ČR 
skončily celkově na 4.místě, což se dá pova-
žovat za úspěch. Kateřina Strnišťová se sta-
la druhou nejlepší střelkyní Mistrovství ČR. 
Mladší a starší žačky shodně v krajském 
přeboru skončily na 2.místě a na Poháru 

ČR obsadily obě dvě družstva 3.místo. 
Pavla Dudová byla vyhlášena nejlepší 
brankářkou, Tereza Teichmanová druhou 
nejlepší obránkyní a Lucie Mužíková třetí 
nejlepší střelkyní v kategorii mladších 
žaček. V kategorii starších žaček byla Ka-
teřina Kojdecká vyhlášena druhou nejlepší 
brankářkou a Jana Schmidtová druhou 
nejlepší útočnicí. Chlapeckým družstvům 
se oproti minulým rokům tolik nedařilo, ale 
i přesto všechny 3 týmy (mladší žáci, starší 
žáci, dorostenci) odehrály mnoho vyrovna-
ných zápasů a určitě potrápily nejednoho 
soupeře. Jelikož mnoho kluků přecházelo 
do vyšších kategorií, dal se tento pokles 
očekávat, ale pokud kluci vydrží a budou 
dále trénovat, tak je to příslib do sezóny 
následující. V této sezóně jsme také zřídili 
přípravku pro děti ve věku od 6 do 9 let, ve 
které se trenéři snaží dětem vštípit základ-
ní pohybové a herní prvky.

Do soutěžní sezóny 2012/2013 jsme 
přihlásili opět 8 družstev. Bohužel po dlou-

Datum as .utk. Domácí Hosté Kategorie
28.9.2012 9:00 TURNAJ P ÍPRAVEK ve Svinov
28.9.2012 17:00 4 Svinov - Studénka muži A
29.9.2012 9:30 16 Pust jov - Svinov starší ža ky
29.9.2012 10:30 1 Pust jov - Svinov starší žáci
29.9.2012 13:30 16 Osek n/B - Svinov mladší ža ky
29.9.2012 15:00 42 Svinov - Albrechti ky mladší žáci
30.9.2012 10:30 36 Stará Ves - Svinov 1.liga muži
6.10.2012 9:00 21 Studénka - Svinov starší žáci
6.10.2012 10:00 21 Studénka - Svinov starší ža ky
6.10.2012 11:00 21 Studénka - Svinov mladší ža ky
6.10.2012 12:00 14 Studénka Svinov dorostenky
6.10.2012 13:30 14 Studénka - Svinov ženy
6.10.2012 15:00 27 Studénka - Svinov mladší žáci
6.10.2012 16:00 38 Svinov - Ný any 1.liga muži
7.10.2012 10:30 44 Svinov - Plze -Újezd 1.liga muži

12.10.2012 17:00 14 Svinov - Vítkovice muži A
13.10.2012 9:00 7 Stará Ves - Svinov mladší žáci
13.10.2012 10:00 23 Stará Ves - Svinov starší žáci
13.10.2012 10:15 23 Svinov - Stará Ves starší ža ky
13.10.2012 11:30 15 Svinov Stará Ves dorostenky
13.10.2012 13:00 15 Svinov - Stará Ves ženy
14.10.2012 9:00 32 Chropyn - Svinov mladší žáci
14.10.2012 10:15 26 Chropyn - Svinov starší žáci
14.10.2012 11:30 26 Chropyn - Svinov mladší ža ky
14.10.2012 12:45 26 Chropyn - Svinov starší ža ky
14.10.2012 14:00 17 Chropyn Svinov dorostenky
14.10.2012 15:00 53 Vítkovice - Svinov 1.liga muži
14.10.2012 15:30 17 Chropyn - Svinov ženy
17.10.2012 17:00 2 Studénka - Svinov muži A
20.10.2012 9:00 35 Svinov - Vítkovice mladší žáci
20.10.2012 10:15 30 Svinov - Rokytnice starší žáci
20.10.2012 11:30 30 Svinov - Vítkovice mladší ža ky
20.10.2012 12:45 30 Svinov - Vítkovice starší ža ky
20.10.2012 14:00 20 Svinov Rokytnice dorostenky
20.10.2012 16:00 60 Svinov - Opatovice 1.liga muži
21.10.2012 9:00 20 Svinov - Vítkovice ženy
21.10.2012 10:30 66 Svinov - akovice 1.liga muži
28.10.2012 10:30 96 1. NH Brno Svinov 1.liga muži

hé době jsme neobsadili z důvodu malého 
počtu hráčů kategorii dorostenců. Všem 
klukům jsme alespoň umožnili hostování 
do oddílu SSK Vítkovice, aby mohli dále 
rozvíjet své házenkářské dovednosti. Nově 
bylo zřízeno družstvo žen, které se bude 
především snažit sbírat zkušenosti, které by 
chtělo v dalších letech zúročit. Rozlosování 
všech družstev naleznete v tomto zpravoda-
ji. Oddíl je také samozřejmě otevřen všem 
zájemcům, kteří by si chtěli národní háze-
nou zahrát. Kontakty na trenéry a rozpis 
tréninkových hodin najdete také v tomto 
hlasateli. Vše podstatné o činnosti oddílu 
najdete také na internetových stránkách: 
www.hazenasvinov.cz . Závěrem bych Vás 
chtěl všechny pozvat do našeho sportov-
ního areálu, přijďte se podívat na výkony 
našich družstev a povzbudit naše hráčky 
a hráče v soutěžních duelech.

Ing. Zbyněk Planka
předseda oddílu Národní házené



David Sventek – hejtman z Těšínského Slezska?

Vyjednal miliardy korun z evropských fondů pro české 
kraje. Nyní dbá na to, aby bylo dobře využito 19 miliard 
korun, určených na rozvoj Moravskoslezského kraje. Da-
vid Sventek zatím ve všech svých rolích obstál s vizitkou 
úspěšného manažera a spolehlivého partnera.

Říká, že se v Moravskoslezském kraji nežije tak špatně, 
aby z něj lidé museli odcházet. Přesto kraj každoročně 
opouštějí tisíce lidí. A kraj se potýká i s dalšími problé-
my – například s  vysokou nezaměstnaností, špatným 
ovzduším, nízkým ekonomickým výkonem. David Sven-
tek pracuje na  rozvoji kraje už deset let. Vstup do  po-
litiky vnímá jako příležitost zúročit své znalosti a  do-
vednosti. Je lídrem ODS v  krajských volbách a  má vizi 
i program, kterými chce kraj měnit k lepšímu.

Od  roku 2007 je David Sventek v  čele úřadu, který ev-
ropskými penězi financuje projekty v  celém kraji. Za  tu 
dobu se podařilo povznést několik set pěkných a  uži-
tečných míst – škol, náměstí, parků, silnic, sociálních za-
řízení nebo galerií, muzeí a divadel. Díky tomu je David 
Sventek už několik let v každodenním kontaktu s  lidmi 
z měst a obcí, veřejných a neziskových organizací, které 
evropské peníze na projekty získávají. Za tu dobu poznal 
kraj téměř dokonale a ví, jaké problémy koho a kde trápí.          
  

Do  politiky vstupujete jako mladý a  úspěšný 
manažer. Nevyčítají vám blízcí, že zbytečně ris-
kujete vlastní dobré jméno? 

„Stejně jako v  celé společnosti jsou také v  politice 
lidé s  dobrými a  špatnými úmysly. Já chci být příspěv-

kem na  té světlejší straně. Nemám zapotřebí polepšit 
na  úkor druhých, špinit si ruce. Politiku vnímám jako 
možnost pokračovat v  práci na  rozvoji kraje, což jsem 
dělal dosud a  mám chuť v  tom pokračovat. Rodina 
a blízcí mne v tom podporují.“ 

S čím jdete jako lídr ODS do krajských voleb? 

„Mám ambici změnit směr současného vedení kra-
je v  rukou socialistů a  komunistů. Chci, aby lidé byli 
na  svůj kraj i  hejtmana hrdí. Kraj je potřeba rozvíjet 
v  tom, čím je výjimečný. A  to je technická vyspělost, 
šikovnost a pracovitost našich lidí. Svůj program sta-
vím na  lidech a  jejich rozvoji. Hlavními tématy jsou 
proto vzdělávání, rozvoj podnikání a  podnikavosti 
lidí.“ 
 

Čím překvapíte?

„Překvapím pozitivní náladou. Lidé jsou mnohdy opráv-
něně znechucení politikou a  politikařením. Nechci 
k  tomu nijak přispívat. Naopak přicházím s  pozitivní 
náladou, energií a chutí to změnit. Překvapím také pro-
pracovaným programem, který staví na  opravdových 
problémech, se kterými se kraj potýká. Překvapím tím, 
že přináším řešení.“ 

Ing. David Sventek, MBA

Kandidát na hejtmana
Moravskoslezského kraje

Buďme pozitivním 
příkladem

www.davidsventek.cz
www.odsmsk.cz
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Program Babysigns
Začátek nového školního roku se týká 

nejen dětí školou povinných, ale také 
maminek na mateřské dovolené, které řeší, 
jak nyní, s přicházejícím podzimem, budou 
trávit čas se svým miminkem či batolátkem 
a do kterého kroužku se s ním přihlásí. 
Možností je několik. Tanečky, plavání, 
kreativní kroužky nebo stále populárnější 
kurzy BabySigns® Znakování s miminky 
a batolátky. O co vlastně jde?

Každý rodič netrpělivě čeká na první 
slůvko svého děťátka a tajně doufá, že 
od toho dne bude komunikace mezi ním 
a dítětem snazší a pro oba srozumitelnější. 
Program Babysigns, který je založen na 
dlouholetém vědeckém výzkumu, ukazuje, 
že s děťátky se lze domluvit již mnohem 
dříve, než se naučí mluvit, a to právě po-
moci používání symbolických gest neboli 
znaků. Rodičům se tak otevřou dveře do 
dětského světa a nestačí se divit, jak jsou 
jejich miminka vnímavá, citlivá a přede-
vším nadšena tím, jak se pomoci znaků 
mohou s námi podělit o to, co je zajímá, co 
cítí a co je trápí. „Řeknou“, o čem si chtějí 
povídat, určí si vlastní téma rozhovoru, 
což bezpochyby zvyšuje jejich pocit hrdosti 
a pozitivně působí na utváření jejich 
sebevědomí. Maminky, které se svými 
dětmi znakují, potvrzují, že díky znakování 
se snížil počet malých či velkých záchvatů 
vzteku, protože děti mohly svým rodičům 
jednoduše „ukázat“, co chtějí a potřebují. 
Rodiče tak mohou na jejich potřeby a tou-
hy reagovat, což posiluje a upevňuje pouto 
mezi nimi a dítětem.

Znakování je pro naše miminka přiro-
zená záležitost, vždyť kromě pláče a křiku 
vlastně ani jinou možnost, jak se s námi 
dorozumět, nemají. Dokonce i děti, které 
již umí vyslovit pár slov, znakování ocení. 
Jejich touha po komunikaci je veliká a zna-
kování vyplní onu přechodnou dobu mezi 
začátkem žvatlání a tvořením srozumitel-
ných slov. 

Cílem programu Babysigns není 
naučit děti v co nejkratším čase co nej-
více znaků, ale podpořit jejich verbální 
komunikaci. Užívá několika základních 
znaků, které převzal z amerického zna-
kového jazyka, upravil je a zjednodušil 
právě pro potřebu našich nejmenších. 
Jejich motorické schopnosti jsou totiž 
ještě omezené, proto jsou znaky jedno-
duché a srozumitelné.

Nabízí se otázka, zda znakování 
s miminky a batolaty neoddálí jejich 
potřebu tvořit skutečná slova. Opak 
je ale pravdou. Výzkum dokázal, že 
znakování nastartuje rozvoj verbální 
komunikace a navíc podporuje rozvoj 
inteligence. Obzvláště přínosné je 
znakování pro chlapce, kteří se oproti 
dívkám někdy rozmluví později. Ne-
schopnost vyjádřit se u nich často vede 
k hysterickým záchvatům či agresivitě. 
Naučíme-li je používat do doby, než se 
naučí mluvit, používat znaky, je problém 
vyřešen. 

Maminky, pro které je komunikace se 
svým dítětem důležitá a chtějí začít se zna-
kováním, mohou využít nabídku programu 
Babysigns a přihlásit se do dvouhodino-
vého semináře, kde jim budou předání 
všechny důležité informace o tom, proč, 
kdy a jak se svým dítkem začít znakovat. 
Mohou se také společně se svým dítkem 
zapsat do kurzu Znakujeme se zpěvem a 
hrou, kde se za pomocí her a písniček dozví 
vše potřebné, společně s dalšími se naučí 
základní znaky a užijí si zábavné chvíle se 
znakováním. Navíc obdrží materiály, které 
jim v tom pomohou.

Více informací na www.malababetka.cz 
nebo www.bybysigns.cz

Maminka Magda a její příběh:

Naše roční dcerka ovládala již pár zna-
ků a všem je s nadšením ukazovala. Když 
ji jednou na oslavě narozenin hlídat 

strýček, ustavičně ho tahala ven na terasu 
restaurace a ukazovala znak pes. Strýček 
o znakování nevěděl, proto jí neustále do-
kola vysvětlovat, že teď ven na hřiště jít ne-
mohou, že tam prší a že musí zůstat uvnitř. 
Načež dcerka začala plakat a nešťastně se 
po mě ohlížela. Když jsem se k ní sklonila, 
udělala znak pro pejska a ukázala směrem 
ke dveřím. Otevřela jsem je, ale nikde jsem 
pejska neviděla. Dcerka ale trvala na svém. 
(Tvrdohlavá bude asi po mně). Tak jsem se 
podívala lépe a skutečně - pod jednou židlí 
na terase spal pes. Dcerce jsem jen řekla: 
„Ano, máš pravdu, je tam pejsek, já jsem 
ho vůbec neviděla a ty sis ho všimla. Ten 
ale hezky spinká, že?“ Dcerka se spokojeně 
zasmála, zatleskala ručičkama a šla si zase 
hrát se strýčkem. Žádné slzy, žádné vzte-
kání. Kdybychom neznakovaly, mylně by-
chom její rozmrzelost přisuzovali chutí jít 
ven nebo únavě…

Článek napsala nezávislá lektorka 
programu Go Kids! A Baby Sings 

Mgr. Marie Šlosárková
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Letní tábory pro děti

!!!  Nově otevřeno  !!! 

Lékárna
Belladonna

Příměstské tábory MUDr. Lucie 
Šragová, 
ordinace prak-
tického lékaře 
pro dospělé

V duchu zaběhlých tradic pionýr-
ská skupina Ještěr v letošním létě opět 
pořádala dva turnusy letních táborů na své 
základně na Šancích v Beskydech. 

Děti se během táborů učí nejen sa-
mostatnosti, nýbrž i soužití v kolektivu. 
Poznávají přírodu a vše s ní související. Učí 
se tábornickým dovednostem, ale i všed-
ním každodenním úkonům, které samy 
doma dělat nemusí. Pro mnohé rodiče je 
pak téměř šokem, když vidí, co všechno 
jejich ratolesti samy dokážou. Snažíme se 
k táborovému dění přistupovat dle hesla 
„škola hrou“. Táborový program je dopře-
du sestaven a vymyšlen tak, aby se bavili 
všichni bez rozdílu věku. 

nám. Dr. Brauna 369 
(naproti vlakového nádraží)
72100  Ostrava- Svinov
tel : 596634221
 
Po- Pá          7,30  -  17,00  hod.
Sobota         8,00  -  12,00  hod.
 
* klientské karty  

* slevové akce
 
* BONUS  za recept
 
Akční  ceny : 
LACALUT  Aktiv - zubní pasta   59,- kč
 
Tešíme se na Vaší návštěvu.

O prázdninách proběhly ve Svinově 
dva příměstské tábory Dětského klubu 
Šípáček. Zpočátku se děti seznámily, utvo-
řila se super parta a přitom jsme si zahráli 
spoustu her v okolí hasičské zbrojnice.

V úterý jsme vyrazili na Fungolf v 
Mariánských horách, cestou jsme objevili 
krásné dětské hřiště, kde se vyřádili úplně 
všichni.

Ve středu jsme strávili příjemné dopo-
ledne na statku ve Svinově, zajezdili jsme 
si na konících, kterým jsme donesli i něco 
na zub.

IČ :  725 43 426 

MUDr. Lucie Šragová
MUDr. Helena Marková
Sestra : Gabriela Pawlasová
Nám.Dr.Brauna 369/6 , 
721 00 Ostrava Svinov
tel.: 596 964 141    773 332 372 
www.mudrsragova.cz
mudrsragova@email.cz

Ordinační 
+ provozní  
doba

Objednaní 
pacienti

Pondělí 7,00 – 14,00 7,00-7,45 + 
12,30 – 14,00

Úterý 12,00 – 18,00
Středa 7,00 – 13,00 7,00-7,45 + 

12,00 – 13,00
Čtvrtek 7,00 – 13,00 7,00-7,45 + 

12,00 – 13,00
Pátek 7,00 – 12,00 7,00-7,45 + 

11,00 – 12,00

Odběry krve : pondělí , středa , čtvrtek , 
pátek od 7,00  do 7,30 hodin.

Návštěvní lékařská služba , po ordinační 
době , pouze po domluvě s lékařem.

Letošní tábory navštívilo celkem 
72 dětí. Pro některé to byly první dva týdny 
bez rodičů, jiní jsou již stálými „štamgasty“ 
na našich akcích. Je na místě poděkovat 
všem zúčastněným vedoucím, instrukto-
rům a táborovým pracovníkům za přípravu 
a bezproblémový průběh táborů a rodičům 
a dětem za projevenou důvěru. Váš návrat 
v příštím roce bude pro nás tím nejlepším 
vysvědčením.

Více se o letních táborech a našich 
dalších aktivitách můžete dočíst na zbrusu 
nových webových stránkách skupiny
www.psjester.cz

Vít Horáček 
Vedoucí PS Ještěr

Ve čtvrtek jsme jeli za hasiči do Zábře-
hu, kde jsme viděli v akci výjezd zásahového 
vozidla i přilétat vrtulník.

Tábor jsme ukončili hrami v hasičské 
zbrojnici, soutěžemi a tvořením motivů na 
savování triček.

V neposlední řadě patří velká pochvala 
restauraci „Na skok“, kde jsme se stravo-
vali. Obsluha se k nám chovala vždy pěkně 
a ochotně.

Počasí i děti byli perfektní! Ahojky za 
rok....

Markéta Gottvaldová 



PRAVIDELNÉ
CVIČENÍ 

PRO SVINOVSKÉ 
ŽENY 

pod vedením 
fyzioterapeutky

p. Velartové.
Každé úterý 

10-11.30 hodin tělocvična
 ZŠ a MŠ Bílovecká 10 

M I K U L Á Š S K É   
S E T K Á N Í
S E N I O R Ů

které se uskuteční
ve čtvrtek 6.12.2012

v 15,30 hodin
v jídelně 

ZŠ a MŠ Bílovecká 10

Komise pro občanské 
záležitosti při Radě 

městského obvodu Svinov
Vás srdečně zve na

a

12

SRPŠ při ZŠ Bílovecká 10 zve na tradiční

Vinobraní, 
které se koná 9.11.2012 

v kulturním sále na Bílovecké ulici. 
(Bouda)

Předprodej vstupenek
od 9.10.2012 na

- ÚMOb Svinov, paní Štekbauerová, tel.599421036
- sekretariátu ZŠ a MŠ Svinov, paní Košařová, tel.596961425

- MŠ E.Rošického, paní Kohutová, tel. 596962449



ADVOKÁTNÍ 
KANCELÁ�

MGR. PAVEL ANDRLE
Sokolská tř. 1758/4, 702 00  Moravská Ostrava

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného, 
obchodního a trestního práva, zejména se zaměřením na:

• Zastupování klientů před soudy

• Sepisování smluv
(smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, ověřování podpisů)

• Vymáhání pohledávek
(soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora)

• Advokátní úschovy peněz a listin
(úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově, fi nanční prostředky jsou uschovány na zvláštních samostatných účtech vedených 
u renomovaného bankovního ústavu)

• Rozvody manželství, úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výživného
(rozvody manželství zajišťujeme kompletně včetně podání všech potřebných návrhů a vyhotovení smluv o vypořádání společného jmění manželů)

• Zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení
(zastupování před orgány policie, správními orgány, soudy, podávání odvolacích prostředků a rovněž i zastupování poškozených 
v trestním řízení, uplatňování náhrady škody)

Při zastupování klientů spolupracujeme v rámci své činnosti se znalci, tlumočníky a exekutory.

Telefon: 774 614 144

E-mail: andpav@seznam.cz              www.advokat-andrle.eu
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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
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Odpoledne plné herOdpoledne plné her

Pouť 2012Pouť 2012

Oslava 100 let měšťanské školy ve SvinověOslava 100 let měšťanské školy ve Svinově

str. 7

str. 3



Rada městského obvodu Svinov
 Vás srdečně zve na akce dne 23. listopadu 2012 v 18 hodin na 

Posezení u cimbáluPosezení u cimbálu
v restauraci u Vlka v Ostravě – Svinově.K tanci a poslechu bude hrát Cimbálová muzika Lipka Ostrava.Vstupné 50 Kč.Prodej vstupenek bude zahájen 29.10.2012na ÚMOb Svinov v kanceláři č. 12 u paní Fucimanové. 

a na Vánoční jarmark,Vánoční jarmark, 
který se bude konat 

1.12.2012 od 10 hodin před kostelem Krista Krále.Prodejci budou nabízet řeznické výrobky, pečivo, několik druhůvánočních punčů a vše co k Vánocům patří. Děti potěší historický kolotoč.V 16 hodin bude slavnostně rozsvícen tradiční vánoční strom.
Svinovský hlasatel. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava-Svinov.

Redakční rada: Ing. Eva Poštová, CSc., Lucie Fucimanová, Radmila Jančíková, Zdeňka Popková, Ing. Jiřina Broulíková, Svatava Bohušová,
Lumír Pščolka. Registrační číslo: MK ČR E 12780 • Tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek • ÚMOb - e-mail: posta@svinov.ostrava.cz

Za věcnou a formální správnost příspěvků odpovídají jejich autoři • Uzávěrka příspěvků pro příští číslo bude 5. 12. 2012


